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Agenda
14 november

:

studiedag, kinderen vrij

Weekbericht van het Team
Schilderen
In de herfstvakantie is er flink gewerkt. Opnieuw zijn er twee groepen flink onderhanden genomen. Veel
frisheid en verzorging brengt het met zich mee. Tevens zijn de deuren van Wolkenwoud en Sterrenhemel
gedaan. Ook de nieuwe kapstok van Bee Happy is erg mooi geworden.
Dank Evelyne, Arthur en Bennie!
Bee Happy
Deze week was de laatste werkdag van Nienke en is de eerste werkdag van Paula!
Veel succes met je nieuwe baan Nienke! Ook spannend voor jou.
Welkom Paula, we hopen dat je een fijne tijd bij en met ons zult hebben.
Vanaf vandaag staan Leonie en Paula samen in Bee Happy. Dankzij de flexibiliteit van Leonie en Paula lukt het
om de groep nu al samen te doen. Paula is officieel nog niet helemaal weg uit haar oude baan.
Dank voor jullie inzet en een goede tijd samen met de kinderen.
Zeeluwe
In de bijlage vind je een brief van Zeeluwe, ons samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Zeeluwe is op zoek
naar o.a. nieuwe ouderleden voor de OPR. Heb je belangstelling? Lees de bijlage.
Fijn weekend!
Groetjes,
Janny

Schaatsles!
Ook dit jaar kunnen we weer schaatslessen gaan volgen in de Scheg in
Deventer. Je krijgt een schaatsles van 45 minuten en kunt daarna nog vrij
schaatsen of lekker chillen in de winterspeeltuin van de ijsbaan. En dat alles
voor een zeer vriendelijke prijs. De schaatslessen zijn voor kinderen uit groep 5
tot en met groep 8. Je mag een ouder of andere volwassene één keer gratis
meenemen om ons erheen te brengen en om ook lekker te schaatsen. We
maken daarvoor een reisschema.
Opgeven kan tot 12 november! Dus denk er snel over na en overleg even met
je ouders en geef je op! Dit kan via de lijst op het prikbord in de hal, maar mag
ook via de email! Als je vragen hebt, loop even naar me toe of mail me even.
Groeten Annemarie Koetsier, moeder van Merijn uit Wolkenwoud en Dorian uit
de Toverhoed. Email: annemariekoetsier@kpnmail.nl

De Scheg biedt een voordelig totaalpakket voor slechts € 18,00 per leerling
 Toegang tot de overdekte kunstijsbaan (normaal € 5,80 per keer)
 4 schaatslessen van 45 minuten per les
 Spelen in de winterspeeltuin De Speelpool
 Schaatsenhuur inbegrepen (normaal € 5,50 per keer)
 Schaatscertificaat
 Gratis toegang begeleiders inbegrepen (1 per 5 leerlingen)
Wij gaan op woensdagmiddag: te weten 06-02-2019, 13-02-2019, 06-03-2019 & 13-03-2019.
Schaatshuur is inbegrepen. Kinderen die in het bezit zijn van schaatsen worden verzocht
eigen schaatsen mee te nemen. De lessen zijn toegankelijk op alle soorten schaatsen zoals
noren-, kunst-, ijshockey schaatsen en easy-gliders.
We rijden met auto’s naar de Scheg, als elke ouder (per kind) één keer kan rijden met 4
kinderen zouden we meteen rond zijn.
Voor de schaatslessen heb je handschoenen en een muts nodig, deze zijn verplicht!

Vind jij dit ook leuk, geef je dan snel op!!

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Iedereen is weer terug van vakantie. In de kring mochten de peuters vertellen over
hun belevenissen. Er durven steeds meer kinderen in de kring te vertellen en er
wordt ook steeds beter naar elkaar geluisterd. Knap!
Dit was onze laatste week rondom het thema herfst. We hebben veel liedjes en
versjes herhaald. Als aanbod mochten de kinderen een herfstschilderij maken. Dit
kon door het verven van bladeren en stempelen of het "toveren" van bladeren door
over de nerven heen te krassen. Leuk om hun verbazing te zien.
In de gymzaal hebben we een soort hoepeldans gedaan. Wandelen door het bos
met regen en als de muziek stopt mag je in de "plas" springen.
We hebben met de kinderen alle herfstwerkjes in de schatkist gedaan en de rest
van de spullen in de herfstdoos. Nu zijn we rustig gestart met het thema
kleuren/vormen en tellen. In de kring is een beetje "gepeild" wat ze al wisten, dit
d.m.v. allerlei spelletjes.
Danielle heeft het boek natte voeten voorgelezen. Hier lag de focus op
verschillende herfstwoorden en eindrijm. Later hebben we het boekje
nog een keer gedaan en mochten ze zelf vertellen bij de plaatjes.
Een lampje voor de donkere dagen… Bij de BSO zijn er de afgelopen
week spooklampjes gemaakt. Erg leuk!
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En er zijn weer enkele plekjes vrij op de BSO, met name op de donderdagmiddag. Loop gerust eens
binnen op de BSO voor meer informatie of om gewoon eens te kijken hoe gezellig het er is! Welkom!
Fijn weekend allemaal!
Team Kiddo’s

De Toverhoed
Agenda

14 november: studiedag

16 november: rapportfolio's gaan mee naar huis

19 november: surpriseavond (ouders helpen op school met de aankleding van het
lokaal voor Sint)

23 november we gaan naar de voorstelling Cato en de Klungelpiet in het Kulturhus

Hoera, Rixt en Jimi zijn deze week allebei 5 jaar geworden! We hebben het gevierd in de stamgroep en dat was heel
gezellig. Gefeliciteerd allebei!
In Toverhoed geel is Lise gestart. Lise blijft een maand bij ons op school, daarna gaat ze terug naar
Ethiopië, waar haar ouders werken. Later dit schooljaar zal ze voor nog een periode komen. Gezellig dat je
er bent Lise, we wensen je een fijne tijd toe.
Caren was deze week ziek, gelukkig kon Fenja haar vervangen op woensdag, donderdag en vrijdag,
bedankt Fenja!
Verplichte opdrachten
We zijn begonnen met verplichte opdrachten tijdens keuzewerk. We doen dit om de kinderen te leren dat je
sommige activiteiten moet plannen. Op het keuzebord hangen 3 wasknijpers bij verplichte activiteiten. Deze
activiteiten wisselen per week. Deze week konden de kinderen kiezen uit bouwen met vertifex, een patroon maken met
een kralenplank of het verhaal uitspelen van het prentenboek ‘mag ik mee doen?’ Als de kinderen een activiteit hebben
afgerond mogen ze een wasknijper aan hun foto hangen zodat goed te zien is wie welke opdrachten al heeft gedaan.
We streven ernaar dat de tweede jaars 2 verplichte opdrachten per week doen en de eerste jaars minimaal 1.
Nieuw

Thema
We gaan volgende week starten met ons nieuwe thema; de fietsenmaker. Dit wordt een groot thema dat overgaat in
Sinterklaas. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. We zijn op zoek naar heel veel spullen, reflectoren, oude
fietsonderdelen, bandenplak setjes, wielen, bellen, fietsroutekaarten, van alles wat maar met fietsen te maken heeft. Wie
kan ons helpen?
Bakken tijdens keuzewerk
Dit jaar gaan de kinderen geen pepernoten in het lokaal bakken. Het lijkt ons leuk als er extra gebakken kan worden
tijdens het keuzewerk, pepernoten, taai taai… noem het maar op. Dit kan op 19 november, 26 november of 3 december,
wie wil komen bakken met ons?
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Rekenen
We zijn erg druk met het herkennen van de getallen 1/m 10. De cijfers 1 en 2 hebben extra aandacht gekregen. Hoe zien
ze er uit? Hoe schrijf je ze?
Taal
Met taal hebben we een woordenspin gemaakt over de herfst. De nieuwe letter die we hebben geleerd is de letter f. We
hebben woorden bedacht die met deze letter beginnen. Volgende week komen Judith en Christel lezen met de kinderen
(voorlezen en lezen uit een boekje).
Gym
Op dinsdag hadden we een spelles en op donderdag hadden we toestellen. We
hadden een groot parcour gebouwd in de gymzaal, het was de bedoeling dat de
kinderen de grond niet zouden aanraken.
19 november surprise avond
Op 19 november gaan we ‘s avonds flink aan de slag om de lokalen in
sinterklaassfeer te brengen. We hebben die avond veel hulp nodig. Vanaf
volgende week hangt er een lijst op het bord waarop staat wat we allemaal gaan
doen en wat we gaan aanpakken, staat het al op de kalender?
We zoeken:
Materialen voor de fietsenmaker, oude banden, spaken, plaksets, reflectoren etc.
Hele grote dozen / groot karton
Lege dozen waar speelgoed in zat
Een stuurwiel voor een boot
Boeken van speelgoedwinkels
Een fijn weekend allemaal,
Mariska, Caren en Hester

Groep 5 op donderdagmiddag
Het was weer een gevarieerde middag. Voor sommige kinderen begon de middag met de kinderraad vergadering. Er moest
vandaag een KIVA meting ingevuld worden. Dit is een online vragenlijst over het welbevinden in de groep (uiteraard gesloten,
alleen de eigen stamgroepleiders krijgen hier een uitdraai van). De kinderen die niet achter de computer zaten, konden kiezen
uit verschillende activiteiten: spellings-droedel maken, galgje spelen met de woorden uit het woordpakket, burenbingo of gok
een hok (2 verschillende rekenspellen). Er is onwijs lekker gewerkt! Op het einde hebben de kinderen ook nog een
tekenopdracht gekregen; het maken van een optische illusie.
Fijn weekend!
Laura

Wolkenwoud
We hadden een feestelijke start van de week. Sam vierde zijn verjaardag. Hij was
in de vakantie jarig. Hierdoor hebben we onze vakantieverhalen uitgesteld tot aan
de fruitkring. Wat was de vakantie weer heerlijk.
Merijn vierde woensdag zijn verjaardag. Ook hij was in de vakantie jarig.
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Spelling:
In groep 3 zijn we aan het oefenen met alle tweetekenklanken: eu, ui, ou, au, ei,
oe enz.
Groep 4 is aan de slag gegaan met woorden die eindigen op d of t en hoe
kom je daar dan achter? Maak het woord langer! Hart- harten en eendeenden.
Groep 5 is aan het stoeien met de klinkerdief: mo-len, la-ger, be-ter.
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Rekenen:
Groep 3 en groep 4 zijn druk in de weer met klokkijken. In groep 3 zijn de halve en hele uren (en voor sommigen al de
kwartieren langsgekomen) en in groep 4 zijn we bezig met de tijden per 5 minuten (5 over, 10 over, kwart over, 10 voor half.....)
Groep 3 maakt nu optelsommen en aftreksommen tot en met 20.
Groep 4 is bezig met sprongen van 10 op de getallenlijn
Groep 5 maakt grote keersommen met behulp van een hulpsom: 4x6=24, dan 40x6=240, 400x6=2400 enz.
Project:
Deze week zijn we vooral bezig geweest met onze rapportfolio's en het schrijven van een creatieve tekst over de vakantie.
Observatiekring:
Deze week hadden Marinke en Luka de observatiekring. Wat hadden ze zich goed voorbereid en wat kan je toch veel
eigenschappen van een voorwerp benoemen door alleen te voelen. De kinderen kunnen zichzelf opgeven voor de kring op de
lijst op de gang. Jurre en Tim zijn volgende week aan de beurt.
Keuzewerk:
Deze week konden de kinderen kiezen uit muziek, tekenen met houtskool, creatief schrijven, schilderen en herfstslingers
maken. Voor volgende week zijn we nog op zoek naar begeleiders. Inschrijven kan in het halletje bij Sterrenhemel en
Wolkenwoud.
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip hebben we in de kring vragen bedacht bij de tekst. De tekst ging over de discussie rondom
de zomertijd en wintertijd. Na elke alinea stopten we even met lezen en was er gelegenheid vragen te stellen. Sommige
antwoorden waren in de tekst te vinden, sommige antwoorden niet. Na het bedenken van de vragen hebben we stellingen op
het juiste blad geplakt, 1 blad met een zon voor de zomertijd en 1 blad met een wolk voor de wintertijd. Tijdens het bijbehorende
filmpje kregen we ineens antwoord op vragen die nog open stonden! Vervolgens hebben de kinderen uit groep 4 en 5 nog een
blad met opdrachten over de tekst gemaakt.
Gym: we hebben het spel tuttifrutti gespeeld, voor zowel Laura als de middenbouw kinderen een heel nieuw gymspel! Fijn dat
we ook 3 bovenbouwers hadden die ons een handje konden helpen. Er kwamen veel verschillende sporten aan bod; basketbal,
voetbal, hockey, ring hockey, touwtje springen, tennis en trefbal. Voor de spelregels…… vraag die maar even aan je kind!
Mededelingen:
Maandag 12 november
Inschrijflijsten voor de rapportfoliogesprekken hangen op het prikbord bij de kopieermachine in de hal. De gesprekken zijn met
ouders en kinderen.
Vrijdag 16 november
Uitgave rapportfolio
Maandag 19 november
Sssssst….geheim voor de kinderen. Op deze avond versieren we met ouders de groep in Sintsferen, Het is een gezellig avond
met uiteraard wat lekkers. Het zou heel fijn zijn als je komt helpen. We beginnen om 18.30 uur, maar mocht je later willen
aansluiten kan dat natuurlijk altijd. De intekenlijst hangt op het prikbord in het halletje.
Woensdag 28 november
- We gaan naar het AKS theater in Apeldoorn om de voorstelling ‘Arthur en het zwaard in de steen’ te bekijken. We vertrekken
rond 8.45uur met auto’s. Inschrijven kan op de lijst bij het prikbord. We zijn voor 12.30u weer terug op school.
- Er vindt na schooltijd pietengym plaats bij de Klimtuin, georganiseerd door de RSG, tussen 14.30 uur en 15.30 uur.
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
De vakantie heeft de kinderen goed gedaan. Er werd in de kring verteld over de vakantie
aan de hand van vragen... deze vertelkring maakte het mogelijk iedereen iets te laten
vertellen. Zo wisselt de kring vaak... van een gewone vertelkring naar werken met een
dobbelsteen met opdrachten en kaartjes. Misschien hebben jullie ook wel een keer
opgemerkt dat we spelletjes gaan doen, gezelschapspelletjes. Zo wisselen we de
maandagen af.
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Deze week hebben we ook aan de portfolio’s gewerkt. Over enkele weken gaan de portfolio’s al weer mee naar huis.
Werk aan de winkel!
Met keuzewerk waren er 5 workshops. Er is muziek gemaakt, met houtskool gewerkt, creatief namen geschreven,
herfstslinger gemaakt en gewerkt met ecoline. Wie komt er een keer koken met de kinderen in een workshop?
Met Kiva is het thema emoties afgerond, onze emotie ladder is klaar en hangt op de ‘nooddeur’ .
We vierden Janna Maris haar verjaardag... volgende week is Eline jarig.
Groep 3:
De tweetekenklanken zijn aangeboden. Nu veel oefenen. De ei, ij, ou en au... daarom zijn we in leeslijn b gestart. Het a
boek gaat mee naar huis, het boek is niet uitgewerkt, maar omdat we met de lange klanken en tweetekenklanken willen
gaan oefenen, wordt het tijd om in boek b te beginnen. Met rekenen worden de sommen erbij en eraf steeds concreter
aangeboden.
Groep 4:
Met spelling wordt de eind –d geoefend; hond, hoed, planten pot.... Blok 4 van rekenen start met de getallenlijn en
sprongen maken.
Groep 5:
De rekensommen gaan over rijgen... we oefenen dit vaak. Ook de tafelsommen komen terug. De 5e jaars willen graag
thuis ook oefenen om de tafels t/m 5 in tot januari goed te oefenen. Er zijn ook kinderen die graag de tafels boven de 5
willen oefenen. We maken een ‘huiswerkboekje’.
Met spelling oefenen we de klinkerdief.... ra men, bloemko len.
Nieuwsbegrip: we keken naar de uitleg over de wintertijd en over de zomertijd. De kinderen oefenden in het stellen van
vragen over de tekst. Vragen die beginnen met wie, wat, waar, waarom en hoe.
Gymles: in de gymzaal deden we het spel tuttifrutti. Komt het jou onbekend voor, vraag je kind er maar eens naar. Er
werd onderling goed aangemoedigd en we hadden veel plezier bij deze spannende gymles.
Een heel fijn weekend,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Agenda
Woensdag 14 november ; studiedag. Kinderen vrij.
Vrijdag 16 november
: rapportfolio mee/we zitten ook in de viering. Kom je
kijken?
Maandag 19 november
: surprise avond.
Kom je helpen?
Woensdag 28 november : theatervoorstelling
in het ASK/pietengym ná schooltijd.
Wat fijn om jullie allemaal weer terug te zien na
de herfstvakantie. Wat vloog de week weer
voorbij!
Deze week hadden we twee verjaardagsfeestjes in de Boomhut. Floris en Latoya
waren 31 oktober jarig. Nogmaals gefeliciteerd!
Mededelingen
Maandag 19 november:
Sssssst….geheim voor de kinderen. Op deze avond versieren we met ouders de
groep in Sintsferen. Het is een gezellige avond met uiteraard wat lekkers. Het zou
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heel fijn zijn als je komt helpen. We beginnen om 18.30u, maar mocht je later willen aansluiten kan dat natuurlijk altijd.
Woensdag 28 november:
- We gaan naar het AKS theater in Apeldoorn om de voorstelling ‘Arthur en het
zwaard in de steen’ te bekijken. We vertrekken rond 8.45u met auto’s (fijn dat jullie
je zo snel inschreven!!) en zijn voor 12.30u weer terug op school.
- Er vindt na schooltijd pietengym plaats bij de Klimtuin, georganiseerd door de
RSG, tussen 14.30u en 15.30u.
Project
Deze week hebben we gewerkt over de herfstvakantie en hebben we verder
gewerkt in ons rapportfolio.
Gym
Deze week hebben de kinderen geoefend met bovenhands en onderhands gooien en mikken.
We hebben ook airhockey gedaan, wat de kinderen geweldig vonden. De kinderen hebben een
blokje vast en proberen de tennisbal naar elkaar over te spelen. Later met punten; speel jij de
tennisbal tegen de mat van jouw tegenspeler, dan krijg je een punt. Wie is het eerst bij 5?

Kiva
Deze week hebben we gesproken over ‘jezelf zijn’, Wie ben je? Wat vind je leuk om te doen? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zou
je nog willen leren? Wat of wie heb je daar voor nodig? Iedereen is anders en dat is oké. Je mag zijn wie je bent.
Ik las ook het boek ‘gewoon zoals je bent’ voor. Deze hebben we deels uitgespeeld in de viering.
De strekking van het verhaal is dat je niet hoeft te zijn als een ander om bijzonder te zijn, maar dat je uniek bent, geliefd en heel
speciaal zoals je bent.
Een nieuwsgierig olifantje heeft moeite om tijdens een tocht netjes in de olifantenrij te blijven. Hij ziet zo veel dieren die er
anders uitzien en eigenschappen hebben, die hij niet heeft. Hij wil ook wel zulke mooie puntige prikhoorns als een gnoe, lange
steltpoten als een giraf, of een gespikkelde vacht als een cheeta. Telkens als hij er om vraagt, krijgt hij te horen 'Nee, blijf in de
rij!'. Pas als de dieren bij de drinkplaats aankomen, ervaart hij dat ook hij unieke eigenschappen heeft, en dat hij prachtig is met
zijn grote flaporen en spetterende slurf.
Een mooi en duidelijk verhaal voor de kinderen over een positief zelfbeeld.
Weekdoelen
Zie ons prachtige bord in de groep of vraag de kinderen, want ze weten het heel goed! 
Keuzewerk
Verschillende workshops met o.a. muziek, creatief schrijven, werken met houtskool en ecoline en het
maken van een herfslinger. Leuk dat ouders zo creatief zijn en zelf mooie dingen bedenken. We willen
ook graag helpen, dus weet ons te vinden. Je kunt je inschrijven bij het halletje van SH en WW.
Tot maandag allemaal!
Groetjes van Lisa
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
maandag 5 nov.:
woensdag 7 nov.:
Maandag 19 nov.:

Leer de tafel van 7. We toetsen vandaag de tafels 4, 6 en 7.
Groep 7/8 ontleden puzzelmix 3.
Groep 8 werkwoordspelling, stroomdiagram met verwerking.
Neem iets mee dat kan draaien.... (denk aan een tandwiel...)

Project ontdekkers en hervormers (1500-1600)
Deze week zijn we gestart met ons nieuwe project. We zullen hier vier weken mee bezig zijn in school en in de groepen.
We zullen het hebben over belangrijke personen uit deze tijd, belangrijke gebeurtenissen en de kinderen gaan zelf op
onderzoek uit. In deze tijd zijn er veel ontdekkingsreizen geweest en was er een grote strijd tussen de Katholieke kerk en
de Protestanten.
Wat hebben jullie met je ouders al goed over deze periode en je meegenomen voorwerp nagedacht. Jullie konden erg
goed vertellen wat en waarom je dat meegenomen had. Er waren globes, rozenkransen, kruiden, vanille en nog veel
meer.

Het journaal wist ook van ons project, want er was aandacht voor de nagebouwde boot (de Witte Swaen) van Willem
Barentsz. Zo leren we op verschillende manieren over het bijzondere lef en doorzettingsvermogen dat de
ontdekkingsreizigers 500 jaar geleden hadden.
We hebben over onze voorwerpen ook een vrije tekst geschreven. Hieronder kun je er ééntje lezen:
Ik heb een kinderbijbel meegenomen, daar ga ik wat over vertellen.
Hij is vierkant en op de voorkant staat: Bijbel in 99 verhalen. Daar omheen staan tekeningen, zoals een landschap met
bergen, twee paarden, vijf schapen, een rivier en twee vogels. De verhalen horen bij Het oude Testament, dit gaat over
het ontstaan van de aarde, en Het nieuwe Testament, dat gaat over Jezus en zijn vrienden en bijvoorbeeld de
feestdagen. Testament betekent akte of een officieel papier.
Ik vind het een leuk boek, ik heb het boek van mijn opa gekregen, daarom is het boek belangrijk voor mij. Af en toe lees
ik er een verhaaltje uit. Ik vind het leuk om te lezen over het begin van de wereld en het ontstaan van alle dieren.
Zahra-Lindi groep 7 Coolstars
V.O informatie avond
Afgelopen dinsdagavond was er een belangrijke informatie avond voor groep 8. Oud-leerlingen en verschillende
voortgezet onderwijs scholen kwamen op bezoek om te vertellen over hun school. De kinderen uit groep 8 weten nu hoe
het advies tot stand komt en hebben veel informatie gekregen die hen hopelijk helpt bij een goede keuze voor volgend
schooljaar.
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Keuzewerk
We hebben elkaar niet mores, maar morse geleerd tijdens keuzewerk. Ze hebben met de handen ‘gepraat’. Heel
bijzonder om zo te kunnen praten en gekke boodschappen naar elkaar te sturen. Ondertussen hebben we onze
onderlinge band letterlijk verstevigd.

Spellingscategorieën
Je kan ook thuis spelling oefenen op bloon.nl
Voorbeeld: gebruikersnaam: PM6 ww: poema. Zo ook voor de andere jaren en stamgroepen (BE6, beehappy, CS6
coolstars)
De categorieën voor de aankomende periode zijn:
Groep 6: cat. 8 (f/v, s/z), 25 (ie=i), 9 (-tje -pje), 17 (-ch-cht)
Groep 7: cat. 31(-heid-teit),25 (ie=i), 28 (-ge), 17+ (ch-)32 (y)
Groep 8: cat. 37(Fr.), 38 (En), 29 (‘s), 36 (trema), 44 (ks=x)
Groetjes namens het vernieuwde bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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