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Agenda
5 december
6 december

:
:

viering sinterklaas
studiedag team, kinderen vrij

Weekbericht van het Team
Sint
Op woensdag 5 december hopen we dat sinterklaas onze school komt bezoeken.
Om half 9 gaan we allemaal naar buiten, om hem op te wachten. Daarna is de viering in de hal met alle
kinderen en ouders die erbij willen zijn. Na de viering gaat iedereen naar de eigen stamgroep en gaat het
feest daar verder met het feestprogramma!
Elke groep krijgt bezoek van Sinterklaas, we zijn gewoon om 12.30 uur uit.
Studiedag team
Op 6 december heeft het team een studiedag, waardoor de kinderen vrij zijn.
Mocht je opvang voor je kind nodig hebben op een studiedag, kun je contact opnemen met Koppel-Swoe, voor een dagje
Kierewam. Ook kinderen die anders geen gebruik maken van opvang, kunnen daar op een studiedag terecht. Voor meer
informatie en aanmelden: het telefoonnummer is: 0578-676767.
Schoolfruit

Eet smakelijk!
Groetjes en een fijn weekend!
Janny

Oproep!
Wie kan vrijdagochtend 7 december (9.00 uur) helpen met het uit elkaar halen
van de teamtafel? Het is een groot geval, dus vele handen zouden prettig zijn!
Dank alvast!

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week hebben we het met de peuters over de intocht gehad.
Wie heeft de intocht gezien? Kregen jullie pepernoten? Wie heeft
z'n schoen mogen zetten?
Verder hebben we deze week veel Sint liedjes gezongen. Dit deden we ook met muziek instrumenten, we probeerden in
de maat te blijven. De peuters vonden het heel leuk.
Er zijn vlaggen gemaakt, deze zijn mooi versierd met potlood en Sint stickers. Ook gebruikten we lijm, hiermee is goed
geoefend!
In de kring hadden we verschillende vormen pakjes liggen. Door te voelen en te kijken konden
we raden wat het was. Vierkant, rechthoek, driehoek en rondje. De peuters moesten het pakje
dan ook bij de juiste vorm neerleggen.
We hebben het over de kleding van Sint gehad. Woorden als: de mijter, tabberd, staf en mantel
kwamen aan bod.
In de gymzaal is pietengym gedaan. Er werden cadeautjes in de schoorsteen gegooid. Maar
dan wel eerst over daken lopen en koprollen en door tunnels kruipen. Je krijgt niet zomaar een
pietendiploma natuurlijk :-).
Pepernoten horen er ook bij. Wel zelfgemaakte uiteraard. Dus
er werd flink gerold en gedraaid.Ze waren heerlijk!
In het boek wat we lazen, schreef Rikki een brief aan
Sinterklaas. Dat hebben wij ook gedaan met elkaar. De juffen
hadden mooi papier met gouden en zilveren vormen erop.
Konden we mooi nog even de kleuren en vormen oefenen.
Ze mochten allemaal wat schrijven of kleuren. We geven hem
5 december.
Lars heeft zijn afscheid gevierd. Lieve Lars, veel plezier bij de
Toverhoed!
Bij de BSO wordt er al veel over sinterklaas gesproken. De
kinderen spelen in de zelfgemaakte stoomboot, verven
sinterklaas en pieten en bakken pepernoten. Smullen!

Fijn weekend allemaal!
Team Kiddo’s
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De Toverhoed
Agenda






5 december: Sinterklaas op school
6 december: studiedag, kinderen vrij
voor 7 december rapportfolio’s mee
12 december: kerstworkshops
21 december: om 12.15 uur vrij

Hallo allemaal,
Hoera, Elvinyah is 4 geworden en is er vanaf nu elke dag in toverhoed rood, gezellig
dat je er bent Elvinyah en gefeliciteerd!
Voorstelling Cato en de Klungelpiet
Afgelopen vrijdag zijn we naar de voorstelling van Cato en de Klungelpiet geweest,
dit was in het Kulturhus. Het wandelen er naar toe ging prima en was voor veel
kinderen een leuke ervaring om zo samen te lopen. De voorstelling was leuk. De
klungelpiet en Cato hadden geoefend met toveren, de klungelpiet dacht dat hij Cato
echt had weggetoverd en toen moest hij naar haar op zoek. Het was een leuke
voorstelling met mooie liedjes en dansjes en uiteindelijk kwam alles goed.
We hebben de letter s geleerd, en wat zijn er veel woorden te bedenken met die letter!
Met rekenen hebben we pepernoten geteld, geoefend met meer, minste, evenveel en eerlijk delen. We
hebben de cijfers 1 t/m 6 herhaald en de cijfers 7 en 8 geoefend.
Op donderdag hadden we pietengym. De pieten konden op een dak klimmen via een touw, van het dak
afgelijden, balanceren met pakjes en klimmen over een hindernisbaan met een pakje die vervolgens in de
schoorsteen moest.

Op maandag zijn er weer veel mooie dingen gemaakt met keuzewerk. Heidi heeft vogelvoer
kopjes met de kinderen gemaakt, thuis heeft ze er nog meer gemaakt voor de boom op ons
pleintje, hartstikke leuk!
In de techniekhoek is de fietsenmaker. Kinderen zijn nog steeds veel aan
het sleutelen. Sinds deze week is onze testruimte een stuk groter, de
tijdmachine die in de hal stond is omgetoverd in een heuse reflector
testruimte. De kinderen kunnen met een zaklamp naar binnen om te
ontdekken wat er allemaal reflecteert. Spannnend!
Sint op school
Woensdag komt Sinterklaas op school. Voor 9 uur gaan we met zijn allen aan de weg staan om
Sint te verwelkomen. Daarna hebben we een viering in de hal. Sinterklaas komt daarna bij de
Toverhoed.
Kerstworkshops
Er hangt informatie over de kerstworkshops op het bord naast de deur. We zijn nog op zoek naar
ouders die een workshop komen geven. Wie oh wie komt iets met ons doen? De intekenlijst
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hangt in de keuken bij de timmertafel. Mocht je meer informatie willen dan kun je naar Debbie (Lizzy) of naar Mariella
(Kiddo’s).

Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Noah van Dijk, ik ben 16 jaar oud.
Ik woon in Epe en kom hier stage lopen.
De stage begint op 20 november 2018 tot 9 juli 2019, elke dinsdagochtend ben ik in de
groep van uw kind.
De opleiding die ik doe is pedagogisch medewerken niveau 3 op het Deltion. Dit is mijn
eerste jaar.
Ik heb voor deze stageplek gekozen omdat ik hier zelf vroeger op school heb gezeten.
De manier van werken sprak mij heel erg aan. Doordat ik nu ouder ben geworden wil ik
graag kijken hoe het nu gaat en hoe ze nu werken op deze school. Graag wil ik leren hoe
ik dit het beste aan kinderen kan aanbieden.
Wat ik leuk vind is, om oude herinneringen op te halen van vroeger.
In mijn vrije tijd hou ik er van om met vrienden af te spreken en ben ik druk bezig met
school. Daarnaast hou ik van volleyballen, dit doe ik 3 keer per week bij Ormi in Epe.
Ook heb ik een bijbaantje hier in Epe. In de bediening bij Cornelis.
Als u nog vragen aan mij heeft, kunt u die altijd stellen.
Groet, Noah van Dijk

De rapportfoliogesprekken zijn geweest, willen jullie de rapportfolio’s voor 7 december weer inleveren?
Een fijn weekend allemaal,
Mariska, Caren en Hester

Groep 5 op donderdagmiddag
We hebben een gevarieerde ochtend gehad. Vandaag hebben we weer in een circuitvorm gewerkt. De onderdelen waren:
typetuin, een rekenopdracht, tafels oefenen (op de i-pad) en Sinterklaaswoorden opschrijven en op alfabetische volgorde
hangen.
Na de eerste 2 rondes zijn we naar buiten gegaan om ‘pepernotentikkertje’ te spelen. Er was een tikker en een zwarte Piet.
Wanneer je getikt werd, moest je met je mond open gaan staan: zodra Piet er een pepernootje in deed, was je weer vrij!

Fijn weekend!
Laura
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Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Spelling:
Groep 3 is bezig met een herhaling van de ng en nk woorden en we oefenen nog
steeds de tweetekenklanken.
Groep 4 stoeit met aai, ooi, oei woorden.
Groep 5 oefent met de dubbelzetter en de aai, ooi en oei woorden.
Rekenen:
Groep 3 is druk bezig met splitsingen tot 20 en sommen op de getallenlijn tot
100.
Groep 4 oefent sommen met 10 meer en 10 minder, van plaatje naar rekentaal en
keersommen op de getallenlijn.
Groep 5 is gestart met deelsommen met rest, dat is nog best wel lastig. We weten nu wel goed, dat deelsommen eigenlijk
omgekeerde tafelsommen zijn. Tafels blijven oefenen is dus belangrijk. We starten binnenkort met een tafeldiploma.
Project:
Thema Sint: We hebben maandag- en dinsdagmiddag een Sintcircuit gedaan. Knutselen, tekenen, sintspelletjes en natuurlijk
gewerkt in onze groene werkplaats.
Voorstelling;
Afgelopen woensdag is de hele middenbouw naar de voorstelling geweest van Arthur en het zwaard in de steen. Wat een mooie
voostelling en wat een indrukken. We zaten helemaal bovenin op het balkon en konden alles goed zien. Het verhaal speelde
zich af in de tijd van Koning Arthur. Sommige stukjes waren best spannend, maar er werd ook veel gelachen en het liep heel
goed af. Na afloop van de voorstelling mochten de kinderen handtekeningen vragen aan de spelers. Sommigen zijn zelfs op de
foto geweest.
Keuzewerk:
Deze week was er geen keuzewerk, we gingen naar Orpheus voor een voorstelling. Volgende week is het 5 december, dus
Sinterklaas en 12 december zijn de kerstworkshops. Dus het volgende keuzewerkmoment is pas op 18 december
Nieuwsbegrip:
Met nieuwsbegrip hebben we het gehad over voorspellen van de tekst en het ophalen van voorkennis. Door voor het lezen van
een tekst stil te staan bij de vragen ‘waar gaat deze tekst over? Wat gaat de tekst me over dit onderwerp vertellen?’ leer je de
tekst beter te begrijpen. Ook moet je dan voor het lezen niet vergeten om te bedenken wat je allemaal al over dit onderwerp
weet. De tekst ging over (on)veilig het spoor oversteken.
Gym:
We hebben in 3 vakken gewerkt. In vak 1 werd ringhockey gespeeld. Met een ring op de grond en een stok in de hand probeer
je te scoren bij de tegenstanders. In vak 2 werd een politie-boeven spel gedaan, hier moesten de kinderen proberen kleine
pionnen te stelen bij de politie. Bij het derde vak werd een eerste kennismaking met korfbal gemaakt.
Mededelingen:
Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest op school. Om 8.30 uur gaan de kinderen naar de groep. Rond 8.45 uur gaan we naar buiten om Sinterklaas
op te wachten. Daarna volgt de viering in de hal. Hierbij zijn de ouders van harte welkom. Na de viering gaan de kinderen terug
naar de stamgroep om hun eigen Sinterklaasfeest te vieren.
Donderdag 6 december
Studiedag team, de kinderen zijn vrij.
Woensdag 12 december
Kerstworkshops. De kinderen hebben zich maandag ingeschreven voor een aantal workshops. Ze zijn de hele ochtend in
wisselende samenstelling op een creatieve manier met kerst bezig. Aan het eind van de ochtend is er een korte viering waarin
de kinderen presenteren wat ze die morgen hebben gedaan.
Donderdag 20 december
De kinderen zijn allemaal om 12.15 uur vrij en worden in de avond weer verwacht op school. Informatie over de invulling van de
ochtend en avond volgt nog.
Vrijdag 21 december
De kinderen zijn allemaal om 13.00 uur vrij. Start kerstvakantie.
Fijn weekend! Rowena & Laura
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Sterrenhemel
Het toneel van ASK in Orpheus was een groot succes. Wat genoten de kinderen en
ouders van de mooie voorstelling Arthur en het zwaard in de steen. We zaten heel hoog
en konden alles goed overzien. We zitten elke jaar wel ergens anders! Leuk.
Fijn dat het met jullie hulp kan.
We hebben geknutseld en
prachtige werkstukken
gemaakt in ons taalalbum,
de meeste hangen bij het
raam, kom maar eens
kijken.
Gymles: de kinderen oefenden ring hockey, een leuk
tikspel en nog korfbal.
Vrijdag was Fenja in de groep en we traden op in de
viering.
De rapportfolio gesprekken zijn achter de rug. Wat fijn
om met de kinderen te praten! Lieve ouders, zouden
jullie de doelenmappen weer terug willen brengen naar school en ook met het ingevulde ouderdeel?
Groep 3:
Nog steeds oefenen we met de tientallen, ingewikkeld is het voor de 3e jaars. Een en dertig hoe schrijf je dit nu 13 of
31.... Met spelling werken we door aan de cht, sch en ng/nk… woorden. Voor het eerst deden de 3e jaars bloon.
Je bekijkt het woord, je leest, je schrijft het op en kijkt na!,
Groep 4:
We zijn met aai en ooi en oei bezig. In het rekenboek kwamen verhaalsommen en getallenlijn sommen terug.
Groep 5:
Delen met rest!!!! Pffff dat is niet niks. We hebben al eerste stappen gezet. Met spelling is de dubbelzetter geoefend,
deze gaan we nog vaker terug laten komen. Wanneer is het bommen en wanneer bomen....
Woensdag is het Sinterklaas, dan is fruit en drinken meenemen niet nodig. Sinterklaas komt om 9 uur aan, hopen we en
dan gaan we in de viering opstelling zitten. We genieten dan van de Sint en de pieten. Gedurende de morgen komen de
pieten een keer langs en daarna ook Sinterklaas.

Een heel fijn weekend,
Ragnhild en Helma.
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De Boomhut
Agenda
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Vrijdag 7 december
Woensdag 12 december
Donderdag 20 december
Maandag 24 december
Maandag 7 januari

: sintfeest
: studiedag team. Kinderen vrij.
: geen viering
: kerstworkshops
: kerstviering
: start kerstvakantie
: nieuwjaarsviering

Rapportfolio gesprekken
De verslagen zijn gelezen, de gesprekken zijn achter de rug. Wat heb ik genoten van de mooie en fijne gesprekken met elkaar.
Bedankt hoor. Mochten er nog vragen zijn, dan weten jullie mij altijd te vinden.
Theater
Woensdag zijn we met de middenbouw naar het theater in Apeldoorn geweest. We zagen de voorstelling: Arthur en het zwaard
in de steen. Wie zal als eerste het zwaard vinden? En wie zal Koning(in) worden van het land? Een musical over moed,
vriendschap, familie en liefde.....
Wat een mooie voorstelling en een goede sfeer! De kinderen hebben genoten. Achteraf was er tijd om handtekeningen van de
spelers te verzamelen!
Kiva
We hebben nagedacht en gesproken over onze groep. Dat hebben we
gedaan met de volgende 3 onderwerpen:
Feiten: hoeveel kinderen? Hoeveel jongens? Meisjes? Etc.
Groepsrituelen: welke dingen doen we samen?
Eigenschappen: wat past bij onze groep? Wat voor soort groep zijn wij?
Over de eigenschappen gingen de kinderen in hun tafelgroep overleggen. Ze
bedachten samen twee eigenschappen bij de Boomhut. Wat kenmerkt ons?
Het moesten 2 eigenschappen worden waarin iedereen uit de tafelgroep zich
kon vinden. Soms moest je elkaar overtuigen en voorbeelden noemen
waarom die eigenschap wel/niet bij ons past.
Deze woorden zijn passend bij onze groep:
- samenwerken
- lachen
- stoer
- gezellig
- vrijheid
- helpen
- lief
- kletsen
Joris, Mart, Gélize en Nova legden uit dat ‘vrijheid’ bij ons past omdat je veel dingen zelf mag doen en kiezen. Zoals keuzewerk,
inbreng door de kinderraad. Je mag doen wat je leuk vind en waar je goed in bent. Ik vond dat echt prachtig!
Gym
Ringzwaaien, kastspringen en drie op een rij. De kinderen waren gek op het spel drie op een rij.
Vraag maar eens hoe dat gaat. Leuk om thuis met de familie te doen  .
Spelling
Deze week hebben we de woorden met aai, ooi, oei behandeld.
Je hakt de woorden: k-r-aai en niet in k-r-aa-j, zo weet je dat aai bij elkaar hoort. je hoort de j, maar
schrijft de i. Dit was een instructie voor zowel groep 3, 4, als 5. Voor de één nieuwe stof, voor de
ander herhaling. Na de instructie bedachten we samen woorden en zagen daarin ook veel verschil
qua moeilijkheid. Bijvoorbeeld: boei, ontdooi of het woord grasmaaier,
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Lezen
Lezen in de middenbouw is belangrijk en hier leggen wij de basis. We doen verschillende dingen om de leesmotivatie te blijven
bevorderen. Een voorbeeld hiervan is voorlezen en elkaar helpen.
Mart leest voor aan Dylano. Hij leest daarna zelf en Mart helpt hierbij. Nova heeft deze week voorgelezen bij de Toverhoed.
Jolene was één en al oor. Iedere week is er iemand anders aan de beurt.

Fijn weekend, we zien elkaar maandag weer.
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda:
Maandag 3 dec:
Dinsdag 4 dec.:
Vrijdag 7 dec:

Zorg dat je surprise en gedicht af zijn!!
Bee Happy huiswerk (zie vr.7 dec)
PM & CS:
Gr. 7/8: ontleden oef.9 Meewerkend voorwerp.
Gr.7/8: werkwoordspelling stroomdiagram t.t./v.t. (volt.deelw.)

Surprise
Het is bijna zover. Sinterklaas vieren we woensdag 5 december in de groep met voor iedereen een surprise.
Deze surprise graag woensdag in een vuilniszak bij de deur van je groep inleveren. Daar wordt hij aangenomen en mooi
neergezet, zodat het voor iedereen een verrassing is wie wat meegenomen heeft. Veel plezier met de voorbereidingen.
We hopen op mooie kunstwerken en originele gedichten.
Project Techniek
Ook deze week zijn we weer verder gegaan met het nieuwe project.
De kinderen leren veel op het gebied van techniek, bijvoorbeeld over
verschillend constructiemateriaal, stroomkringen, elektriciteit en er
worden ook praktische opdrachten uitgevoerd.
En hoe leuk is dit: In de Coolstars is het tostiapparaat stuk gegaan,
de moeder van Jenneke (Carin) heeft deze samen met de kinderen
gemaakt! Ze heeft de kinderen van alles geleerd over geaarde
stopcontacten, de energie die door de verschillende draadjes loopt en
hoe je dus een nieuw snoer op een tostiapparaat kunt monteren.
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Open dagen VO
Groep 8 (en ook groep 7) kan bij de school (voortgezet onderwijs) naar keuze weer naar verschillende open
dagen/avonden toe gaan. De verschillende data (november/januari) en inhoud zijn op de sites terug te lezen. Tijdens de
informatieavond hier op school heb je folders gekregen waar ook de verschillende data in staan. Het maakt je keuze
misschien gemakkelijker als je meer dan één school bezoekt. Veel plezier met deze snuffel avonden/ zaterdagen.
Pietengym
Ook in de bovenbouw zie je ineens een Pietje tijdens de gymles oefenen..... 😉

Tekst en taal
Deze week hebben we het gehad over de Pietendiscussie. De kinderen krijgen hier namelijk best veel van mee,
bijvoorbeeld thuis, via het nieuws of op straat. Wij vinden het belangrijk om de kinderen te vertellen welke verschillende
meningen er zijn en waarom. We hebben het gehad over feiten en fabels en we leerden de kinderen hoe zij hun eigen
mening kunnen vormen en uitleggen. Hoe vinden zij dat Piet eruit moet zien en waarom? En hoe houden zij rekening
met ‘het volk’? De kinderen hebben een persoonlijke of zakelijke brief geschreven over hun eigen mening.
Schoen zetten
Alle groepen mochten woensdag hun schoen zetten! Wat een feest. Gelukkig konden de
Poema’s woensdag nog snel een schoorsteen bouwen. Dank je wel Piet voor dat lekkers.
Spelling:
De komende weken werken we aan de volgende categorieën:
Groep 6: 20/21 bomen, bommen, 33 krab, 26/27 cirkel, circus.
Groep 7: 37 Nederland, 40 apotheek, 41 fantastisch, 46 fotootje.
Groep 8: 45 gouden ring, 34 plattegrond, 40, 37 en 46.
Ga gerust naar Bloon om te oefenen, we merken aan de resultaten wie hier gebruik van
maakt. (inlogvoorbeeld; PM6 ww:poema)

Groetjes namens het bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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