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Agenda 
 
15 januari 7.15 uur!!! Bovenbouw vertrekt naar ’t Rijksmuseum in Amsterdam.  
 Terugkomst om 14.15 uur.   
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Gelukkig 2019! 
Het nieuwe jaar is al weer in volle gang. Ik wil iedereen toch nog een heel gezond en gelukkig 2019 wensen.  
Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. Er is weer geschilderd in de vakantie door Evelyn. Als je ziet hoe  
mooi de groep van de Poema’s is geworden! Echt heel mooi. Een mooie opfrisbeurt voor de groep. Ook Johanna  
heeft weer flink haar best moeten doen om de school en alle ramen schoon te krijgen. Het ziet er helder uit. Dank jullie 
allebei.  
We zijn weer lekker begonnen. Iedereen is er weer en er gebeurt van alles. Er staan weer veel mooie activiteiten op 
stapel.  
Ik wens ons allemaal een goed jaar! 
 
Taaldag 
Op de website van de  NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging) staat: 
De NJPV vindt dat we bij de vormgeving van ons onderwijs vooral elkaar moeten inspireren. We willen dat bevorderen 
door bijeenkomsten te gaan organiseren met een vast format. In de ochtend gaan de deelnemers de stamgroepen in en 
’s middags vindt verdieping plaats. 
 
Gestart wordt met het thema taalonderwijs. 
 
Je ziet in jenaplanscholen een praktijk van taalonderwijs, dat grofweg op twee manieren wordt vormgegeven. Scholen 
die werken met een taalmethode en scholen die werken met de methodiek van de Dikke Dat (voorheen Dat’s andere 
Taal). De laatste methodiek sluit op veel gebieden aan op jenaplanaspecten 
als levensecht, functioneel werken, mogelijkheden om aan te sluiten op  
stamgroepwerk (voorheen wereldoriëntatie), beroep op creativiteit van kinderen. 
 
Op woensdag 13 februari zijn we te gast bij jenaplanschool ‘t Hoge Land,  
waar schoolbreed gewerkt wordt met De Dikke Dat. In de ochtend worden de  
stamgroepen bezocht. 
 
Op woensdag 13 februari komen er veel collega’s bij ons op school kijken. Er  
zijn al 40 aanmeldingen. Er gebeuren erg veel mooie dingen bij ons in de  
groepen. We zijn benieuwd!  
Een paar jaar geleden was ook de eerste directie-internbegeleidersdag van de  
NJPV bij ons op school. Ook een nieuw initiatief dat voorheen nog niet bestond.  
Die dag vindt nu ook jaarlijks plaats, elke keer op een andere school. Bijzonder  
om elke keer als school de spits af te mogen bijten.  
We gaan er in ieder geval een mooie dag van maken.  
 
Open week 
Tevens starten we de voorbereidingen voor de open week. Die valt dit jaar in de  
week van 25 t/m 29 maart. Gedurende de week zijn belangstellenden van harte  
welkom om onze school te bezoeken. Na die week kunnen er intake gesprekken  
plaats vinden. Dat mag natuurlijk ook nu al . 
 
Groetjes en een fijne week! 
Janny   
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Welkom 
 
Er is weer aantal nieuwe kinderen bij ons op school gekomen. We heten deze kinderen en hun ouders van harte 
welkom. 
  
In Toverhoed Geel:  Feyza, Lize en Djurre 
In Toverhoed Rood:  Elvinyah en Lars 
In Wolkenwoud:   Kate 
In de Coolstars:   Morris 
 
 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 
Met de peuters zijn we deze week gestart met het thema ‘dokter, ziek en 
gezond’. 

 
De huishoek is nu een dokterspraktijk met echte spullen, zoals pleisters en verband, een echte 
stethoscoop om naar ons hart te luisteren en er hangen praatplaten om te kijken. Er zijn 
doktersjassen, zodat de peuters zich kunnen verkleden. 
 

 We hebben het deze week vooral over onze zintuigen gehad. 
Oren, ogen, neus en mond, handen. Waar zitten die eigenlijk en 
wat kun je ermee? Zien, proeven, horen, voelen en ruiken.  
 
Pop Lisa had ineens stippen op haar gezicht, dus we moesten 
haar goed verzorgen. We hebben naar haar hartje geluisterd en 
haar temperatuur opgenomen. Je raadt het al, heel ziek! Aan 
het eind van de week na alle goede zorgen zagen we dat bijna 
al haar rode stipjes weg waren. Knap van ons hè? 
 
We hebben verder nog het boekje van Bobbi is ziek gelezen. 
En een versje geleerd. Deze ging ook over rode stipjes. Leuk 
om thuis te oefenen! 

 
 
Bij de BSO was het weer een gezellige week. De 
vakantie is uitgebreid besproken en we hebben weer 
geknutseld. Om het lokaal een beetje in winterse 
sferen te krijgen hebben we sneeuwvlokken geknipt, 
geen één is er hetzelfde. 
 
Misschien kan alvast in de agenda genoteerd 
worden: op donderdag 31 januari is er een open 
middag bij de BSO. We hebben dan een leuke 
activiteit én een leuke actie bij aanmelding voor de 
BSO. Een uitnodiging voor iedereen volgt 
binnenkort!  
 
 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
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De Toverhoed 
 
Agenda 
 18 januari viering en voorstellen van nieuwe kinderen 
 23 januari Caren is vrij. Fenja valt in. 
 25 januari schoolarts groep 2 
 1 februari viering 

 
Hallo allemaal,  

 
Wat zijn we weer lekker gestart na de Kerstvakantie. In de vakantie zijn Bastiaan, Madeleine en Sophie jarig geweest. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 
In Toverhoed geel zijn Djurre en Lize gestart. We wensen jullie een fijne tijd toe. Volgende week komen Robin en Tess 
wennen in Toverhoed geel. 
 
Afgelopen maandag hadden we nog geen keuzewerk. Iedereen heeft die middag vuurwerk gestempeld op zwart of 
donkerblauw papier. Tijdens de werkperiodes in de rest van de week hebben we daarbij mooie teksten gemaakt. De 
resultaten kunnen jullie zien en lezen in de taalboeken.  
 
Nieuw thema 
Deze week zijn we gestart met het thema ‘Ridders en kastelen’. We hebben een verkleedhoek, een kasteel om in te 
spelen en een Playmobil kasteel om mee te spelen.  
Dinsdag is Marleen, de moeder van Emma uit Toverhoed geel, met een aantal kinderen bezig geweest om kastelen te 
metselen.  

 
Rekenen 
Voor de vakantie zijn we al bezig geweest met de cijfers 1 t/m 8. Deze week 
hebben we de cijfers herhaald. We lieten de aantallen aan elkaar zien op de 
vingers. Wisten jullie dat je 8 op meerdere manieren op je vingers kan laten zien? 

Bijvoorbeeld 3 en 5, 4 en 4, 2 en 6. De cijfers 9 en 10 hebben we daarna geoefend. 
In de speelzaal hebben we rekenspellen uit het boek ‘Met sprongen vooruit’ gedaan. We hebben gepingpongd. In 
tweetallen moet je een pittenzakje aan elkaar geven en dan om beurten verder tellen. We hebben ‘Tikkie, jij bent ‘m!’ 
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gedaan. Je loopt in de kring en telt hardop je stappen, wanneer je stopt dan tik je degene bij wie je staat aan en zegt: 
“Tikkie, jij bent ‘m”. Diegene telt dan verder waar de ander was gebleven.  
We hebben de rangtelwoorden t/m 7 geoefend (eerste, tweede, derde, enz.) en met Koning Kikker een gedicht 
afgemaakt: 
Kikker houdt van van teevee, wij: één, twee 
Kikker wil een broodje met brie: één, twee, drie 
  
Taal 
De letter k van koning staat deze week centraal.  
Deze week zijn we ook gestart met fonemisch bewustzijn. Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken 
in woorden' en bestaat onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom letters. 
Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die bijdraagt aan een goede leesstart 
in groep 3. Dinsdag hebben we gefluisterd. Wat is fluisteren eigenlijk? Wanneer fluister je? Juf liep langs en fluisterde 
een woord over ridders en kastelen in het oor. De kinderen moesten dit woord dan herhalen. 
 
Cito 
Deze week zijn we met groep 2 gestart met het afnemen van de Cito’s. Wij nemen ‘Rekenen en Wiskunde voor Kleuters’ 
en ‘Taal voor Kleuters’ af. Rekenen is nu klaar, volgende week nemen we taal af.  
 
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. Op donderdag helpen er altijd kinderen van de 
bovenbouw mee, dat is heel fijn.  
 
Keuzewerk 
Vanaf a.s. maandag starten we weer met keuzewerk. We zoeken 
nog ouders, opa’s, oma’s die ons hierbij kunnen helpen. Het leukst 
is iets in het thema Ridders en Kastelen. Maar mocht je andere 
ideeën hebben, dan horen we die graag. 
 
Volgende week is onze stagiaire Noah er de hele week. 
 
Een fijn weekend allemaal,  
Mariska, Caren en Hester 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
Hoera!! De eerste typediploma’s zijn behaald! Yi, Merijn en Jurre hebben in de kerstvakantie hun examen met succes 
gemaakt, gefeliciteerd! 
Deze donderdagmiddag stond in het teken van stevige constructies maken. Na een informatief filmpje over bruggen 
maken van papier, zijn de kinderen in hun nieuwe tafelgroepje aan de slag gegaan. Elk groepje heeft van stroken papier 
een brug gebouwd en deze getest op stevigheid. Er zaten echt hele sterke bruggen bij! Tussen het bruggen bouwen 
door, hebben de meeste kinderen ook nog typetuin kunnen doen. Blijven jullie thuis ook oefenen met typetuin?  

 

Fijn weekend! 
Laura 
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Wolkenwoud 
Het was fijn om elkaar allemaal weer gezond terug te zien in dit nieuwe 
jaar. Iedereen was aanwezig en zat vol verhalen van de vakantie. Hier 
hebben we uitgebreid bij stil gestaan. Ook hebben wij Kate verwelkomd in 
onze groep. Ze is met haar familie inmiddels naar Epe verhuisd. We 
wensen jou een fijne tijd toe bij ons op school! 
 
We zijn gestart met het thema tijd. We gaan terug naar de jeugd van onze 
opa’s en oma’s. Hoe hebben zij hun schooltijd ervaren, wat was er 
allemaal op school? Hoe zag de inrichting van de huizen eruit? Welke 
apparaten bestonden er toen al en welke zijn pas later uitgevonden? De 
kinderen hebben allemaal vragen bedacht voor hun opa’s en oma’s. We 
hebben deze vragen op een A4 getypt. Deze is mee naar huis. Inmiddels 

hebben de eerste opa’s en oma’s toegezegd om iets te komen vertellen in de groep.  
 
Deze week zag er iets anders uit dan we gewend zijn. Naast de dag- en weektaken zijn we ook gestart met onze 
halfjaarlijkse toetsperiode. De eerste toetsen zijn afgerond. Volgende week gaan we hiermee verder. Vanwege het 
afnemen van de toetsen hebben we donderdag ook dichtbij school gegymd. We hebben buiten een heerlijke gymles 
gehad.   

 

 
Spelling: Groep 3 is druk bezig met het oefenen van dictee en Bloon. Groep 4 en 5 zijn aan het werk rondom de ei en 
de ij. Dat is nog best lastig. 
Rekenen: Groep 3 is bezig met de getallenlijn t/m 100. Daarnaast worden de eerste reken strategieën aangeboden: +1 
en +2 sommen, 10 vriendjes, 5 sommen (in de som staat de 5 of het antwoord is 5) en dubbelen. Groep 4 en 5 hebben 
weer geoefend met klokkijken en gestoeid met inhoudsmaten. De tafels worden ook flink geoefend. Iedere dag proberen 
de kinderen een tafel te behalen voor hun tafeldiploma.  
 
Oproepje: 
We zoeken nog keuzewerk begeleiders voor de komende woensdagen. Wie komt ons helpen?  
Volgende week gaan we wel weer gewoon naar de gymzaal voor de gymles, wie kan er meefietsen?! 
 
Fijn weekend! 
Rowena & Laura 
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Sterrenhemel 
 
Na 2 weken vakantie weer naar school... even wennen voor sommige kinderen, voor 
anderen heel fijn om weer te starten, maar snel was het voor iedereen weer goed en is er 
heel goed en stil gewerkt. Er heerst wel een ‘griepje’, 3 derde jaars zijn ziek... beterschap 
hoor! Gauw weer opknappen.  
De vakantie en vooral het vieren van oud en nieuw gaf ons genoeg stof om over te praten 
maar ook te schrijven. De schrijfopdracht ging over ‘waar was jij tijdens oud en nieuw?’ De 
5e jaars typten hun tekst.  
Dat typen gaat al goed. Yi heeft zijn diploma gehaald! Top Yi.  
 
Gelukkig is Helma er weer, de kinderen en ik blij.  
 
Ons thema over vroeger, de tijd van opa en oma is erg leuk. We hebben voorwerpen 

bekeken en over gesproken, waarvoor is het, hoe werd het gebruikt maar ook uit welke tijdsperiode komt het?  Bv het 
ontstaan van de radio, een strijkijzer waar kolen in werden gedaan, zwitsal poeder.... enz. 
We praatten ook over spreuken op tegeltjes die je wel eens ziet hangen bij opa of oma (of bij anderen). Er werd een 
mooi tegeltje gemaakt. De kinderen maakten interview vragen. We zouden het heel leuk vinden een opa of oma in de 
groep te ontvangen om vragen aan te stellen. Ook thuis kunnen er al aan opa en oma vragen gesteld worden... 
Maar ook spulletjes van vroeger meenemen a.s. maandag sluit goed aan bij ons doel. 
 
Er is goed voor de viering geoefend. Er is een toneelstukje bedacht over EHBO en er is acrobatiek op muziek gedaan.  
 
Maandag gaat Ragnhild AVI/DMT toetsen. Fenja is dan in de groep. 
 
Nieuwsbegrip: het was een blokles, de kinderen maken die zelfstandig en alle leesstrategieën komen aan de orde .Het 
onderwerp was het ongeluk met de containers die op zee zijn beland.   
  
Gymles: Yes, oefeningen doen op het toestel en vandaag mocht er tegen de dikke mat geklommen worden m.b.v. een 
dik touw. Ook konden de kinderen sjoelen en het werpen van de bal in een basket oefenen. 
 
Groep 3: We zijn met de toets van rekenen bezig, de Cito M3 toets. We nemen de tijd. Met spelling/taal werken we aan 
de aai, ooi en oei- woorden. Ook lezen we elke dag in een bibliotheek boek. 
  
Groep 4: De ei en ij woorden worden geoefend. Met rekenen maken de kinderen de Cito M4 toets. We ronden het 
komende week af. Volgende week gaan we verder met de toets begrijpend lezen. 
 
Groep 5: De Cito rekentoets wordt zelfstandig gemaakt. Volgende week ronden we het af. Met spelling oefenen we de ei 
en ij woorden! De begrijpend lezen toets wordt dan gemaakt. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild en Helma   
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De Boomhut 
 
Agenda 
Vrijdag 18 januari: Wij zitten in viering. Kom je kijken? 
 
Maandag heeft Mariella gewerkt en goed kunnen starten met de kinderen. Fijn om iedereen 
weer terug te zien na 2 weken kerstvakantie. 
Keano is in de vakantie jarig geweest en heeft donderdag zijn verjaardag gevierd. Hoera! 
Nog een keer gefeliciteerd voor jou! 
 
Groep 5 heeft deze week geleerd over inhoudsmaten. Als je de inhoud van iets wilt meten, 
dan spreken we over liters. We bespraken de begrippen liter, deciliter en centiliter. We zijn 
begonnen bij de begripsvorming. Wat is 1 liter? Kun je een voorbeeld geven? Op een blikje 
cola staat bijvoorbeeld 0,33 cl. Wat betekent dat? Later kwamen we op de vraag; hoeveel 
liters gaan er in 1 emmer? Eerst moesten de kinderen schatten en samen overleggen. ‘Dat 

ligt er aan hoe groot de emmer is’ werd al snel geroepen. Ze dachten aan 10 liter. Mooie schatting hé?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project 
Maandag heeft Mariella met de kinderen gesproken over haar jeugdtijd. Hoe zag ze er uit? Welke kleding werd er gedragen? 
Hoe zag de keuken eruit? De woonkamer? Wat zijn verschillen? Met een koppeling naar wanneer de eerste 
gebruiksvoorwerpen ontstonden. Hier gaan we volgende week mee verder in de vorm van een tijdlijn.  
Daarnaast hebben de kinderen interview vragen gemaakt voor hun opa of oma. Wat zou je willen weten? Waar ben je 
nieuwsgierig naar? 
Dinsdagmiddag bespraken we de wc van vroeger tot nu. We maakten de koppeling naar de tegelwijsheden en we maakten het 
met klei. Daarna hebben we een start gemaakt met de nieuwe teksten voor in de taalalbums met als uitgangspunt: waar was je 
met oud en nieuw? 
 
Cito 
We zijn deze week begonnen met de cito’s. Volgende week en de week erop zullen we er ook nog mee bezig zijn. Begrijpend 
lezen, rekenen en spelling. Groep 5 maakt rekenen deze keer voor het eerst zelfstandig. Groep 3 en 4 worden door mij 
voorgelezen. Een vraag rekenen groep 5 kan er bijvoorbeeld zo uit zien: Chantal koopt een pak suiker van 1 kg. Ze gebruikt 

hier 300 gram van. Hoeveel gram zit er nog in 
het pak?  
  
Gym 
Afgelopen half jaar zijn de toestellen aan bod 
gekomen, zoals wendsprong, touwzwaaien, etc. 
Het komende half jaar doen we spellessen.   
 
Fijn weekend allemaal en tot volgende 
week! Groetjes van Lisa 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -8-                                                                        

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
 
Agenda                                    
Maandag 14 jan  Neem een plaatje of tekening mee van een grachtenpand of schilderij                                                                       

uit de gouden eeuw (periode 1600-1700). 
Dinsdag 15 jan           Bezoek aan het Rijksmuseum 7:15 staat de bus klaar! 
Woensdag 16 jan       Toets Engels unit 3 gr.6 EN -> NE, gr.7 NE -> EN, gr.8 NE<>EN  

en spelling juist.      
Groep 7/8; ontleden oef. 13         

Maandag 21 jan  Gr.6/7/8; neem een schoteltje mee (niet uit de schoolkeuken!) 
Woensdag 23 jan              Midwinter Noordgouw survivalrun groep 7&8 
 
Openingsviering 
We zijn 2019 weer fris en gezellig gestart. In de openingsviering was ons duurzame doel goed zichtbaar: minder tot geen 
éénmalig plastic binnen de school. De kinderen letten er zelf ook al heel goed op en fijn om te zien dat (bijna) iedereen al 
een dopper/drinkbeker en broodtrommel mee naar school heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Coolstars werd er geproost op een mooi 2019! 
 

Rijksmuseum 
Aanstaande dinsdag is het zover! We mogen een bezoek brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. We gaan daar 
meedoen aan een educatief programma over o.a. Rembrandt van Rijn. 
De kinderen vertrekken deze dag om 7.15 uur met de bus naar Amsterdam en zullen om 14:15 uur weer terug zijn op 
school. 
De kinderen mogen dan naar huis, maar wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ze bij ons blijven in de groepen. 
 
Project 
De kinderen maken tijdens het project ‘Regenten en vorsten’ een spel. Hiermee kunnen ze laten zien wat ze al allemaal 

weten en tijdens het spelen leren ze nog 
meer.  
Volgende week zijn ze allemaal af en 
kunnen we ze samen spelen. 
Bij het kijken van de informatieve films 
zagen we hoe Rembrandt zijn etsen 
maakte. Dat kunnen de Poema’s ook met 
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een guts en linoleum. Dit is een mooie  achtergrond voor de tekst geworden. Je raadt nooit waar die teksten over 
gingen……. 
 
Rekenrijk  
Ook in 2019 blijven we natuurlijk werken aan onze rekendoelen. Deze week hebben we geoefend met gewichtsmaten en 
geleerd dat een pak suiker 1 kg is en dat dit evenveel is als 1000 gram. Ook weten we nu dat een ton in gewicht heel iets 
anders is dan een ton in geld.   
En ook hebben we geoefend met de vraagstelling voor de Cito die er volgende week aankomt. Hieronder een 
oefenvraag (niveau M7) voor jullie allemaal: 
 
Dries van `t Hoge Land gaat een bustocht maken naar de romantische stad Parijs. De tocht kost €300,- per persoon. Hij 

heeft al 1/5 deel van het geld betaald. Hoeveel euro moet hij nog betalen? 
 
Willen jullie weten of jullie antwoord goed is? Kijk dan maandagochtend op de deur van het Coolstars lokaal!  

 
Vriendelijke groetjes Paula, Nicolet, Leonie en Peggy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


