
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 november, jaargang 2018/2019, nummer 10 
 
 

Agenda 
 
Maandag 12 november : gesprekslijsten worden opgehangen 
Woensdag 14 november : studiedag, kinderen vrij  
Woensdag 14 november : ALV-ouderraad, aansluitend een heerlijke herfstborrel  
Vrijdag 16 november :  uitgave rapportfolio 
Maandag 19 november :  surprise avond onderbouw en middenbouw 
Donderdag 22 november : rapportfolio gesprekken 
Vrijdag 23 november  : groep 1/2 voorstelling Cato en de Klungelpiet in het Kulturhus 
Dinsdag 27 november : rapportfolio gesprekken 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Zijn de jongere broertjes en zusjes al aangemeld? 
Het bestaansrecht van onze school bestaat uit belangstellende ouders met kinderen. We merken deze maanden een 
verhoogde belangstelling van ouders met jonge kinderen.  
Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee, dat versterkt alleen maar ons bestaansrecht.  
Om zicht te hebben op de kinderaantallenontwikkeling voor de komende jaren, is het fijn te weten wat de groei wordt 
vanuit de huidige gezinnen. Wanneer je nog een kleintje hebt, zou je die dan toch al willen aanmelden? Daar help je ons 
mee. Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij Carla en Iris.  
 
Gesprekslijsten 
Op maandag 12 november hangen de gesprekslijsten op het prikbordje naast de doorgang richting de teamkamer. Deze 
gesprekslijsten bieden je als ouder de gelegenheid om een moment in te vullen waarop je samen met je kind het 
rapportfoliogesprek hebt. Het rapportfolio gaat op 16 november mee naar huis en dan heb je de gelegenheid om samen 
met je kinderen de map te bekijken. Voorin de map vind je een uitnodiging waar je op in kunt vullen waar je het over wilt 
hebben.  
Op de gesprekslijsten staan de groepen, de date en de tijden genoemd, waarop de gesprekken kunnen plaatsvinden. 
Wanneer je maar weinig mogelijkheden hebt, schrijf je dan op tijd in. We  
hebben gezamenlijke tijden voor de verschillende groepen, maar daarnaast  
kunnen groepen ook zelf tijden invullen, eerder of later en zelfs andere data.  
Wanneer je meerdere kinderen hebt, is het handig om tijden te kiezen die een  
beetje dicht bij elkaar liggen. Wil je de afspraken niet aan elkaar plakken? Soms  
loopt een gesprek iets uit, dat is niet de bedoeling, maar soms gebeurt het en  
dan heeft dat ook effect op de andere groepen. We hebben afgesproken dat  
we de halklok als uitgangspunt nemen voor de gesprekstijden. Dat is DE tijd.  
Mocht het zo uitkomen dat je echt niet op die tijden kunt, mail dan met de  
stamgroepleider om een afspraak te maken voor een ander moment. Voor ons  
is het fijn om de gesprekken geconcentreerd te hebben op de geplande dagen,  
maar wat niet kan, kan niet. 
 
Schoolfruit 
De laatste jaren hebben elk jaar deelgenomen aan het Europese school- 
fruitprogramma. Ook dit jaar mogen we weer meedoen. De eerste levering is in  
de week van 12 november. Dit gaat door tot 19 april. Een week ontvangen we  
geen fruit, dat is de andere week van de voorjaarsvakantie.  Op woensdag,  
donderdag en vrijdag ontvangen de kinderen fruit/groente via school. Dan  
hoeven ze geen fruit mee te nemen van huis. Wel graag drinken meegeven. 
Waarom is dat?  
Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse  
kinderen genoeg groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties  
vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap  
is: vaker fruit en groente eten op school. 
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaat- 
belasting. Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar  
bijvoorbeeld ook voor een aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 
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Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de verschillende soorten 
fruit en groente. 
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar. Fruit en groente 
verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor 
tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken. 
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder in hun vel, 
krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.  
 
Fijn weekend! 
Groetjes, 
Janny  
 

Schoolschaatsen (groep 5-8) 
DENKEN JULLIE AAN HET INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLSCHAATSEN?  
Dit kan t/m volgende week d.m.v. je naam, groep, emailadres opschrijven op het inschrijfformulier (zie prikbord in de 
centrale hal) of stuur een email aan annemariekoetsier@kpnmail.nl. 
	
 

Kinderraad 
In de tweede kinderraad hebben we het voornamelijk gehad over het groene doel: er mogen geen plastic zakjes en 
pakjes waar plastic in verwerkt is, mee naar school. Ook hebben we het gehad over verschillende onderwerpen, slapen 
op school, overkappingen en nog meer. De ideeën zijn al bekeken door de kinderen, Anouk en Tim gaan naar de over-
kappingen kijken en Wessel en Annemijn kijken naar op school slapen met groep 8. Naar het op school slapen moet 
goed gekeken worden in verband met verzekeringen. 
 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

Deze week zijn we begonnen met het thema kleuren en vormen. 
Wat hebben we allemaal gedaan? We hebben gekeken welke 
kleuren de peuters al konden benoemen. Dit deden we door de 
kleurenkaartjes te flitsen. We hebben gekeken welke kleuren er 
in onze kleding zitten, "ga staan als….".   
We hebben we hebben een liedje gezongen, rood rood ik heb geen 
rood ik moet nog rood gaan zoeken, rood, rood, rood! De kleuren lieten 

we veranderen en de peuters mochten in de klas iets zoeken met de gezongen kleur. Dit deden ze heel knap. Als het nog een 
beetje spannend was, mocht het ook in tweetallen. Toen deed iedereen mee! 

 
Op het verfbord hing een papier met allerlei vormen. In de verfbakjes hadden 
we de primaire kleuren gedaan. Zo konden ze mooi experimenteren met het 
mengen. 
 
Voor de peuters van 3 jaar hebben we nog zilver en goud besproken. Zij 
hebben ook een kleurenspeurtocht door de school gedaan. Kleuren zijn overal! 
 
In de fruitkring hebben we nog getoverd. "Wat is er weg? Onder de handdoek 
lagen een driehoek, vierkant, cirkel en 
rechthoek. Met een mooie spreuk was er 
steeds 1 vorm weg. Maar welke? 
 
We hebben in de gymzaal kleuren 
spelletjes gedaan met pittenzakjes. De 
juiste kleur neerleggen bij de juiste kleur 
mat. Maar ook over de cirkel lopen en de 
verschillende kleuren zakjes benoemen. 
We hebben de groep deze keer in 2 
groepen verdeeld. Jongste en oudste 
peuters. 1 groep krijgt gym en de andere 
speelt met ontwikkelingsmateriaal. Zo 
kunnen we mooi differentiëren in niveau.  
 

We hebben ook een versje aangeleerd. Het heet ‘de vormkabouters’. 
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Bij de BSO hebben we deze week herfstbekertjes gemaakt. Een plastic bekertje met daarin een eekhoorn. Ook zijn er mooie 
bomen bij gemaakt. Samen hebben we toen in het paadje naast school eikeltjes en beukennootjes gezocht om het aan te 
vullen. 
 
Fijn weekend, 
Team Kiddo’s 
 
 

De Toverhoed 
 
Hoera Robbin is deze week 5 geworden en dat heeft hij met ons gevierd, gefeliciteerd Robbin! 
 
Post uit Spanje!!! 
Deze week kregen we bijzondere post; een brief uit 
Spanje van de de milieu piet. De milieu piet vroeg 
hulp van de Toverhoedjes. Hij zoekt ander vervoer 
voor de Sint en zijn Pieten wanneer ze door 
Nederland reizen, kan het ook op een 
milieuvriendelijke manier? De kinderen hadden 
meteen heel veel leuke ideeën en we hebben een 
brief teruggeschreven. Op het prikbord in de gang 

kunnen jullie onze briefwisseling volgen.  
Jullie hebben vast de taalboeken al weer zien hangen. We hebben hard 
gewerkt aan een verhaal over fietsen, de vraag is ‘waar fiets jij overal naar 
toe?’ Dit is een verplichte opdracht. Veel kinderen is het gelukt om deze week 
aan de verplichte opdrachten te werken.   
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Keuzewerk 
Afgelopen maandag hebben een aantal kinderen 
fietsbanden geplakt. Ook hebben de kinderen pompoenen 
beschilderd en fietsers getekend op zwart papier. 
Volgende week staat er ook een bandenplak activiteit op 
het programma. We kunnen nog steeds ouders gebruiken 
die ons komen helpen bij keuzewerk. Op donderdag kwam Judith op 
school om extra keuzewerk te doen, ze heeft sleutelhangers gemaakt 
met de kinderen.  
 
Schrijfdans 
Groep 2 toverhoed geel had deze week schrijfdans, we hebben de 
staande en liggende achten herhaald, een moeilijke vorm omdat je 
de lijnen moet kruisen.   
Ook is er deze week weer veel extra gelezen; Judith kwam voorlezen 
en Christel is donderdag gestart met lezen van boekjes met kinderen, 
fijn dat er zoveel ouders zijn die ons helpen! 
 
Rekenen 
We hebben de cijfers 1 en 2 herhaald. En de cijfers 3 en 4 
aangeboden. Hoe zien de cijfers eruit? We schreven ze in de lucht. 
Daarna gingen we aantallen neerleggen van dieren, wasknijpers, 
wortels, enz. Ook hebben we een kookwekker doorgegeven. Vooraf 

voorspelden we hoe vaak we de kookwekker konden doorgeven. Het is ons gelukt de kookwekker één 
keer 40x rond te geven! 
 
Taal 
Met taal hebben we geoefend met woordjes hakken en plakken, we hebben ook de letter f geoefend. We hebben een 
woordenspin gemaakt over de fiets, alles wat we over fietsen weten is hierop te lezen.  
 
Gym 
Op dinsdag hebben we met de spelles geoefend met touwtjespringen (springen in een 
ritme), rollen met een bal en mikken met pittenzakken. Op donderdag hadden we alle 
materialen uit de kast gehaald om een groot parcourte maken. De kinderen moesten 
klimmen, springen, balanceren en glijden om het parcour af te leggen, ze mochten 
daarbij niet op de grond komen en ze moesten ook goed kijken want de kinderen 
kwamen van alle kanten.  
 
Nieuwe hoek 
De techniekhoek is veranderd in de fietsenmaker. Kinderen kunnen hier fietsen 
controleren, banden plakken en sleutelen. Ze kunnen er met zijn tweeën tegelijk in 
werken. We hebben al veel mooie materialen gekregen voor deze hoek, bedankt! 
 
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 starten om 19.00 uur, mocht het te vroeg voor je zijn dan mag 
je ook best wat later komen. We kunnen veel hulp gebruiken! 
 
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 
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Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Deze keer zijn we druk geweest met bladen voor in het rapportfolio. Toen alle bladen klaar waren en er ook nog hard gewerkt 
was in een werkboekje over alfabetiseren werden we allemaal een beetje wiebelig; tijd voor een energizer dus! Elk tafelgroepje 
moest met elkaar in een kring staan met tussen hun vingers een potlood. Op deze manier probeerden de groepjes een stukje 
door de school te lopen. Eerst mochten ze nog praten en overleggen, maar daarna zonder hardop te spreken! Dit ging al best 
goed!  
Volgende week gaan we ons weer richten op typetuin, blijf ondertussen natuurlijk ook op de andere dagen lekker typen! Veel 
kinderen oefenen al op hoge levels, blijf wel ook de eerste levels herhalen. Als je ingelogd bent, kan je rechts klikken op 
‘rapportkaart’, hier zie je een overzicht van hoe je scoort in de geoefende levels.  
 
Fijn weekend, 
Laura     
 

   
       
 
Fijn weekend! 
Laura 
 
 

Wolkenwoud 
  
Deze week zijn we druk geweest met het invullen van ons rapportfolio. 
Wat gaat er goed, wat zijn tips en wat willen we leren. Volgende week 
gaan de rapportfolio’s mee naar huis 
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
Spelling:  
In groep 3 zijn we nog steeds aan het oefenen met alle tweetekenklanken. Ook 
hebben we een nieuw werkboekje begrijpend lezen.  Hierin moeten allerlei 
vragen beantwoord worden. 
Groep 4 herhaling eind d/t. 
Groep 5 herhaling klinkerdief. 
 
Rekenen: 
We hebben het met ons allen gehad over omtrek en oppervlakte. Welk figuur is 

het grootst en hoeveel tegels passen erin? 
Groep 3 maakt nu optelsommen en aftreksommen tot en met 20 en splitsingen. 
Groep 4 is druk bezig met het oefenen van de tafels.  
Groep 5 heeft veel gesplitst met getallen: 457 = 400 en 50 en 7 . 
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Project:  
Thema tijd: We hebben ons afgevraagd waar onze achternaam vandaan komt. Hoe worden achternamen doorgegeven en 
vervolgens hoe ziet mijn familie eruit? We hebben onze stamboom gemaakt 
Observatiekring: 
Deze week hadden Tim en Jurre de observatiekring.  
 
Keuzewerk:  
Deze week konden de kinderen kiezen uit kleien, tekenen met houtskool, poëzie en stempelen met herfstbladeren, zelfportret 
over 50 jaar tekenen en koken. Er werd een heerlijke soep gemaakt met broodjes. 
Voor volgende week zijn we nog op zoek naar begeleiders. Inschrijven kan in het halletje bij Sterrenhemel en Wolkenwoud. 
 
Gym: met gym hebben we voor het eerst slagbal met hindernissen gedaan. De kinderen waren razend enthousiast over alle 
materialen die klaar stonden. Ook het spel trefbal verliep al aardig goed. Het lukte iedereen om met een racket te slaan, zelfs de 
knuppel werd al veel gebruikt!  
 
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. 
Denken jullie ook aan het inleveren van de gedichtjes? Deze avond gaan we ze lamineren. 
Woensdag 28 november 
- We gaan naar het ASK 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, 
Laura en Rowena 
 
 

Sterrenhemel 
 
Elke dag is er hard gewerkt aan de dagtaak. Veel kinderen krijgen hun werk af. ‘s 
Morgens om 9 uur begint onze blokperiode, dit is een stilwerk moment. Er wordt 
dan stil gewerkt, de fluisterstem is dan belangrijk. Er is ook wel eens een dag dat 
het niet zo stil wordt...  
 
Dinsdag had Yi een voorwerp meegenomen voor de observatiekring, een 
glassnijder. Aankomende dinsdag is Marvin aan de beurt. In het halletje hangt een 
lijst met de indeling/data van de observatiekring. 
 	
De ik-verslagen die in het portfolio komen, zijn gemaakt. Ook hebben alle kinderen 
hun trots op werkjes gekozen. De 5e jaars hebben hun essenties geschreven. Wat 
zal het fijn zijn het portfolio volgende week te zien en te lezen! 	
 	
Met keuzewerk was er veel te kiezen; koken (hoera), kleien, portret tekenen, 
stempelen en gedicht maken en knutselen over ‘hoe zie je er over 50 jaar uit. Het 
was een fijne ochtend. Zie ook de bijgevoegde foto’s.  
 	
Met Kiva hebben we gesproken 
over hoe je een kind kunt 

helpen die het bv. spannend vindt in de kring te vertellen of een kind 
dat graag mee wil doen maar niet goed weet hoe dat te vragen. Wat 
kunnen wij/jij doen. Ook deden we het spel ‘ in de knoop, uit de 
knoop’. 
 
Eline vierde haar verjaardag. Hoera hoera, Eline is nu 7 jaar. 
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Groep 3:  
De herfstsignalering is afgerond. Tijdens het verslaggesprek bespreken we deze toets. Met rekenen worden de sommen 
concreter, ook splitsen we getallen tot 20.  
 	
Groep 4: 	
Spelling gaat volgende week over de eer/oor/eur woorden. We noemen dat ook wel de ‘fopletter r’. Je hoort een i bij bv. 
beer. Met rekenen zijn we keer sommen aan het oefenen. We bedenken keer sommen en er zijn voorbeelden op het 
witte tafeltje gezet. Het keersommen verhaal was heel leuk en grappig.  
 
Groep 5: 	
Met spelling gaan we de fopletter r oefenen. Vorig jaar al aan bod geweest maar een woord als ‘voordeur’ en ‘eerst’ 
geven nog wel eens verwarring; kinderen horen vordur en irst, de spellingscategorie eer/oor/eur moet geautomatiseerd 
zijn, wil je hier bv tijdens een tekst schrijven aan denken. 
Met rekenen leerden de kinderen het verschil tussen oppervlakte en omtrek. 
 
Maandagavond 19 november: in het postvakje van je kind lag een geheime brief, zou je die alsjeblieft goed 
willen lezen. Ook volgt er nog aanvullende informatie via de mailbox…..spannend…geheimzinnig… 
 

 
Heerlijk die zwemlessen voor groep 4 en 5 bij de Koekoek in Vaassen. 
 
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild en Helma 
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De Boomhut 
Agenda 
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. 
 
Deze week hadden we weer twee verjaardagsfeestjes in de Boomhut. Maandag was Noraly 
jarig vrijdag was Nina jarig. Gefeliciteerd dames! 
 
Project 
Deze week zijn we begonnen met het project tijd. We hebben weer nieuwe nieuwsgierige 
vragen opgesteld waar we antwoorden op gaan zoeken. Bijvoorbeeld: welke spellen werden 
vroeger gespeeld? Hoe zag de school van vroeger eruit? Alle vragen hangen op het raam in 
de themahoek. 
We hebben gesproken over onze achternamen. Waar komt die 
vandaan?  

We hebben geleerd hoe de achternaam is ontstaan.  
 
Gym 
Klimmen in de touwen, voetballen en 
Tessel helpt Lotte om in de touwen te komen. 
Daar gaat Fleur, van touw naar touw. 
 
Woendag 
Fenja stond tot 10.30u voor de groep. Ik was er wel om met groep 3 de 
herfstsignalering te doen. Het geeft een goed beeld van hoe ver de kinderen 
zijn in hun leesproces. Welke letters zijn al geautomatiseerd? Hoe gaat het 
lezen van woorden? Spellend (k-i-p) of vloeiend (kip) of een combinatie van 
beiden. We hebben een letterdictee gedaan, woordrijen gelezen en een kort 
verhaal. We lezen de woorden en het verhaaltje op tijd. Het letterdictee heb ik 
met alle kinderen van groep 3 tegelijk gedaan. Ik lees een zin voor, herhaal het 
woord en ze schrijven de eerste letter op. Ik maak soep voor oma. Soep, schrijf 
op S.  
Het mooie is dat alle kinderen van groep 3 niet alleen de eerste letter wilde 
opschrijven, maar het hele woord! En dat ging echt super. Heel trots J Hierna 
kwamen de kinderen van groep 3 één voor één bij mij. Best spannend hoor...fijn om ze even één op één te 
spreken en dat er extra tijd is voor een klein praatje. Xavi las is zijn woordrijen het woord Tim en stopte toen 
met verder lezen. Eerst kwam een heel verhaal over zijn vriend Tim. Mooi toch. Lotte keek ook even op bij 
dat woord. Hey zo heet mijn broer, dacht ze.  
De kinderen van groep 4 en 5 (en Fenja ook) hebben een fijne ochtend gehad met elkaar en er is super 
hard gewerkt.  
 
Kiva 
We bekeken verschillende posters met een bepaalde casus. De centrale vragen waren: hoe pak je dit aan? hoe kun je helpen? 
Wat zou jij doen? Wat doe je als je ziet dat iemand....Wat vind je hier van?  
Een voorbeeld van een poster: iedereen speelt buiten. Jij loopt nog rond en wilt ook graag mee doen. 
Rekenen groep 5 
We hebben geleerd over omtrek en oppervlakte. Ik vertelde de kinderen dat de beheerder van de dierentuin een probeel had. 
Zijn olifanten en zebra’s liepen namelijk steeds weg. We hebben hier een hek voor nodig. Hoe weet ik hoeveel meter hek ik 
nodig heb?  
In omtrek zit het woord om, dus je kunt onthouden dat je er omheen moet meten. Op tafel stonden de dieren en we besloten er 
met tape een hek om te maken. We hebben het gemeten in cm. Dat was lastig rekenen dus deden alsof: 1 zijde van het hek 
was 5m en de andere 4 m. We gaan er omheen dus 2x5m nodig en 2x4m nodig.  
 
Maar toen........toen bedacht de beheerder: de dieren krijgen een nieuwe plek en het gras wordt ingeruimd voor tegels. Op deze 
manier heb ik de kinderen de oppervlakte uitgelegd. We hebben tegels (vierkante papiertjes) neergelegd en geteld. Dat deden 
we direct in groepjes. Hoe kan dit ook makkelijker? Je hoeft niet alles neer te leggen want je kunt ook (in dit geval) 6 x 6 doen, 
dus: lengte x breedte. Hierna hebben we nog enkele voorbeelden van omtrek en oppervlakte gedaan. Kinderen gingen 
zelfstandig aan het werk met de verwerking.  
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Keuzewerk  
‘Yes, er is weer koken’ heb ik een paar keer voorbij horen komen. Ja, koken is inderdaad favoriet! Het 
maken en vooral het smullen. Woensdag rook de school heerlijk naar pompoensoep! Heerlijk hoor.  
Ize maakte bij Ragnhild een zelfportret met houtskool. Ze hebben geleerd om met verhoudingen te 
werken. Waar zitten je ogen?  
 
Mededelingen 
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 18.30u, maar mocht je later willen aansluiten kan dat natuurlijk altijd. 
Het thema is: de werktplaats. Milieupiet ervaart allemaal problemen tijdens het rondbrengen van de 
pakjes. En er is vanalles aan de hand met de techniek. Er moeten ook nieuwe dingen ontworpen 
worden. Hoe kunnen Sint en piet eigenlijk over het dak met al die zonnepanelen? 
 
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 en zijn rond 11.30u weer terug op school.  
- Er vindt na schooltijd pietengym plaats bij de Klimtuin, georganiseerd door de RSG, tussen 14.30u en 15.30u. 
 
Geniet van jullie weekend en tot maandag allemaal! 
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Huiswerk 
Maandag 12 nov : Onderstreep de persoonsvormen in de meegekregen tekst over de ontdekkers.  
Donderdag 15 nov : Groep 7/8 ontleden oefening 7 + Groep 8 werkwoordspelling, stroomdiagram met 

verwerking t.t./v.t. (Coolstars leveren dit in op woensdag 21 november)  
Maandag 19 nov : Neem iets mee dat kan draaien.... (denk aan een tandwiel...) 
Woensdag 21 nov : Toets Engels, de woordlijst unit 2.           
 
Project ontdekkers en hervormers   (1500-1600) 
We weten al steeds meer over deze periode. Vraag maar: 
Wie had er een rijk waarin de zon nooit onder ging?  _____________   
In welk land is Columbus geboren? __________________  
Welk land hoopte Columbus te vinden toen hij naar het westen voer? ________________  
Wie was Alva? ___________________  
Waar is Willem Barentsz een winter gebleven en kon hij maar net overleven? ____________  
In welke stad is Karel de vijfde geboren? _______________  
Was Karel de vijfde katholiek of protestants? __________________  
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Hij komt, hij komt 
Afgelopen dinsdag hebben we alweer lootjes getrokken in de bovenbouwgroepen. Alle kinderen (en juffen) gaan zich 
aankomende maand storten op een mooie surprise, een gedicht en een cadeau voor een groepsgenootje.  
Natuurlijk mogen familieleden helpen! Allemaal heel veel succes. We kijken nu al uit naar alle 
mooie creaties!  

                
 
 
 
 
Keuzewerk 
Wat was het weer gezellig op de dinsdagmiddag. We zijn allemaal creatief bezig geweest met onze eigen 
keuzewerkprojecten. Bij handlettering werd er gewerkt met schaduw en bolle letters en hebben we onze eigen namen 
geschreven. Het leek net graffiti op een muur! 

 
 

Nog meer keuzewerk! Ontdek de wereld. 
Met de moeder van Jurre uit de poema’s. 

Over ontdekkingsreizen.  
Sluit dus perfect aan bij ons project over ontdekkers & 

hervormers! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project 
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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. 8-22 (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 bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy 
 
 
 

Opening brievenbus voor eenzame ouderen 
 
Kinderen van onze school hebben ervoor gezorgd, dat er in Epe een brievenbus geplaatst zou worden voor eenzame 
ouderen. Volgende week dinsdag 13 november wordt deze brievenbus voor ouderen geopend door de wethouder.  
 
De brievenbus staat naast de plattegrond voor de apotheek aan de Hoofdstraat in Epe en daar komt de wethouder om 
15.15 uur. Iedereen is welkom!! 
 
 

 
 

BRIEVENBUS VOOR EENZAME OUDEREN 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

STOP HIER EEN MOOIE AARDIGE  KAART IN DIE WE LATEN BEZORGEN BIJ OUDEREN DIE ANDERS NOOIT 
POST OF VISITE KRIJGEN. 

ZONDER POSTZEGEL EN HET MAG ANONIEM 

 

VOOR MEER INFORMATIE: JENAPLAN BASISSCHOOL ’T HOGE LAND 

WWW.JENAPLANEPE.NL 
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