
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 januari 2019, jaargang 2018/2019, nummer 19 
 
 

Agenda 
 
13 februari 2019 : Taaldag bij ons op school. 
25 t/m 29 maart 2019 : Open week!   
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Sollicitanten 
We zijn blij dat we goede mensen hebben kunnen aannemen voor school. Er zit zelfs een man tussen!  
Zou dat het begin zijn van meer mannen in het team??? 
 
Om een goede indeling te maken die ook voor komend schooljaar haalbaar is, zijn we flink aan het puzzelen geslagen. 
Voor de kinderen willen we rust in de groepen en de mensen die nu binnengehaald zijn, die plek geven waar ze het best 
tot hun recht komen, zodat ze daar na de zomer ook door kunnen gaan. In april gaat Nicolet met verlof, continuïteit is het 
trefwoord voor nu. Het plaatje voor langere termijn passend krijgen, vraagt daarom tijd. We laten van ons horen wanneer 
we het rond hebben.  
 
 
Fruit voor komende week 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eet smakelijk! 
 
 
Staking 15 maart 
Zoals je hieronder kunt lezen, is er een landelijke stakingsdag voor het  
onderwijs door staking van het basisonderwijs t/m universiteiten. Op die dag  
zijn wij ook dicht.  
Wanneer je opvang voor je kind nodig hebt, kun je dit regelen met Koppel-Swoe. 
Kierewam is die dag geopend. Ook kinderen die nooit naar de BSO gaan,  
kunnen worden opgevangen. Er worden reguliere kosten in rekening gebracht. 
Wanneer je meer wilt weten, dan kun je contact opnemen met Koppel-Swoe,  
telefoonnummer: 0578-676767. 
Ook wanneer we studiedagen hebben als school, kun je een beroep doen op  
Koppel-Swoe. 
 
 
Groetjes en een fijn weekend! 
Janny   
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Landelijke staking 15 maart!!!! 
 
Zoals jullie in de bijlage bij het bulletin kunnen lezen, is er op 15 maart a.s. een landelijke onderwijsstaking. Ook onze 
school zal meedoen aan deze staking. De kinderen hebben dan een lang weekend, aangezien maandag 18 maart een 
studiedag is. 

 
 

Wie kan ons helpen bij het overblijven?? 
 
Wij vinden het heel erg belangrijk dat wij voor alle kinderen een fijne pauze kunnen realiseren. Wij willen de kinderen 
graag zien en daar waar nodig hulp aanbieden. Om dit echt optimaal te kunnen doen willen wij graag voldoende ouders 
hebben die ons kunnen helpen. 
De tijden zijn ongeveer van 12.15 uur tot 13.00 uur en per keer krijgen hulp ouders een vergoeding.  
Dus mocht u af en toe tijd hebben en bent u net zo enthousiast als ons om er een leuke pauze van te maken dan kunt u 
zich aanmelden! 
Dat mag via een e-mail naar fenjapothof@hotmail.com.  

 
 

 
Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
We hebben het met de peuters gehad over handen wassen. Dat doen we heel vaak, maar hoe moet het nou eigenlijk goed? 
Welke volgorde moet je aanhouden en wanneer was je je handen? We hebben er ook een versje bij geleerd: 
 
Na het plassen 
Heel gewoon 
Handjes wassen  
Lekker schoon 
 
Schone handjes  
Voor het eten  
Handjes wassen  
Niet vergeten 
 
We hebben op papier met vingerverf vieze handjes gemaakt. Toen moesten we natuurlijk 
ook weer onze handen wassen. 

 
We hadden al een winterhoekje in de klas 
gemaakt, maar ja, zonder sneeuw was het 
nog niet actueel. Nu natuurlijk wel! 
We hebben het over de winter gehad en wat 
er allemaal bij hoort. 
Ook lekker in de sneeuw gespeeld. Nog een hele klus om alle peuters goed 
aangekleed te krijgen, gelukkig hielpen ze goed mee.  
We hebben een emmer met sneeuw in de klas gezet om te bewaren voor de 
volgende keer, hihihi. 
  
Verder hebben we het liedje van  
“bibber bibber bibber, want buiten is het koud” geleerd. Deze was bij sommige 
kinderen nog wel blijven hangen van vorig jaar (zoek maar eens op YouTube).  
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De BSO-kinderen hebben genoten van de sneeuw! Dinsdag toen het begon te 
sneeuwen, wilden ze allemaal naar buiten. Er lag nog niet genoeg sneeuw om 
een sneeuwpop te maken, dus dat hebben we binnen met scheerschuim 
gedaan. 
 
A.s. donderdag 31 januari is onze open dag. Alle kinderen van ’t Hoge Land 
hebben afgelopen donderdag een uitnodiging gekregen. Komen jullie ook 
gezellig even kijken hoe leuk het bij ons is? 
 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 
 
 

  

De Toverhoed 
 
 1 februari: wij doen mee aan de viering 
 20 februari: op excursie naar kasteel de Cannenburgh 
 15 maart stakingsdag, er is geen school! 

Hallo allemaal,  
 
Hoera, deze week hadden we 2 jarigen, Hugo en Maud zijn 5 jaar geworden. Zaterdag zijn er 
ook nog 2 jarigen; Emma wordt 5 en Robin wordt 4, gefeliciteerd allemaal!  

 
Wat een sneeuwpret hadden we woensdag! We zijn al vroeg naar buiten gegaan om zoveel mogelijk van de sneeuw te 
genieten. Dankzij een groepje ouders waren we snel goed en warm aangekleed, we hebben echt genoten van de 
sneeuw, wat een cadeautje! 
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Keuzewerk 
Maandag is er weer keuzewerk, we hebben nog weinig ouders die ons de komende periode willen helpen. Wie oh wie 
komt een leuke activiteit met ons doen? De lijsten hangen op het bord. Mocht maandagmiddag niet uitkomen en mocht 
je wel een activiteit willen doen, kom dan even overleggen op welk moment het uitkomt.  
 
Rekenen 
We zijn verder gegaan met de rangtelwoorden (versje de zeven ridders). Ook hebben we de figuren besproken en deze 
figuren hebben we gelopen. Met groep 2 hebben we de cijfers 13 en 14 geoefend.   
 
Taal 
De kinderen zijn weer aan het werk met een nieuwe tekst, deze keer gaat het over het thema. De kinderen maken een 
tekening en hierin plakken ze zichzelf als ridder of jonkvrouw. Ze vertellen het verhaal en wij schrijven op wat ze 
vertellen. De eerste boeken hangen aan de lijn.  
We zijn bezig geweest met de letter r, wat begint er allemaal met een r, in welke woorden vindt je de letter? Hoe ziet hij 
er uit? 
 
Engels 
We hebben een nieuw liedje geleerd over de sneeuw. Kinderen van Bee Happy hebben dit liedje ook geleerd.  
Het gaat zo: 
Snowflake 
Dancing in winter 
High in the clouds you are swirling around 
Snowflake 
Floating so slowly 
All the way down from the sky to the ground 
 
Snow over here 
Snow over there 
Snow on my shoulders and snow on my hair 
 
We hebben het liedje van ridder Martijn en ridder Koen ook gezongen, deze is terug te vinden op youtube, een heel leuk 
liedje.  
 
Een fijn weekend allemaal,  
Mariska, Caren en Hester en stagiaire Noah 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Wat fijn dat er al zo veel kinderen boeken, tijdschriften, foto’s en stukken tekst hadden met informatie! We hebben de 
verschillende ‘informatiebronnen’ besproken. We bespraken wanneer je de inhoud wel of niet goed kunt gebruiken. Ook zijn er 
informatiefilmpjes die je kunt gebruiken. De verschillende groepjes hebben eerst een woordweb gemaakt over hun eigen thema, 
vervolgens zijn ze specifiek opzoek gegaan naar informatie. Deze informatie wordt op creatieve wijze in een lapbook 
gepresenteerd.  
Aan het einde van de middag hebben we de samenwerking nog even besproken, dit ging in veel groepjes al heel goed.  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijn weekend! 
Laura 
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Wolkenwoud 
 
Maandag was de opa van Iris in de groep. Hij had allemaal oud geld 
meegenomen (guldens, kwartjes, dubbeltjes…) en vertelde ons ook welk 
snoepgoed er vroeger al bestond. Als verrassing kregen de kinderen zoethout en 
kauwgom (bazooka). Dinsdag zaten we in de kring met de oma van Luka. Ze had 
ook een opa meegenomen. Deze “opa” (Luka met snor, baard en wandelstok) 
had samen met oma de kring voorbereid. We zijn veel te weten gekomen over 
wat er allemaal verkrijgbaar was en welke soorten winkels er waren. Zo leerden 
we wat een lorreboer was en hoe de eerste Albert Heijn er uit zag. De oma van 
Marenthe vertelde ons ’s middags via een PowerPointpresentatie welke 
gebruiksvoorwerpen er vroeger waren in de keuken, in huis, op straat en op 
school. De kinderen mochten ook een stukje typen op een ouderwetse 

typmachine. Met al deze informatie hebben de kinderen zelf een tijdlijn gemaakt. Deze hangt op het raam in onze groep.  
 
Dinsdag hebben we ook extra buiten gespeeld, want binnen een mum van tijd lag er een sneeuwtapijt. Heerlijk! 

 

 
Spelling:  
Deze week hebben we diverse categorieën herhaald. Volgende week starten we weer met een nieuwe categorie 
 
Rekenen:  
De kinderen zijn druk bezig met het oefenen van de tafels. De tafeldiploma’s worden steeds voller.  
Groep 3 is aan het oefenen met verschillende strategieën (10-vriendjes, dubbelen, vijf-sommen, +1 +2/-1 -2 sommen).  
Groep 4 oefent de sommen zoals 36+25 (36+20 dan aanvullen tot volgende tiental, 56+4 en dan de rest erbij 60+1, dit doen ze 
door de sprongen op een lege getallenlijn te tekenen).  
Groep 5 maakt soortgelijke sommen als groep 4, maar dan ver in de honderdtallen, ook oefenen zij met verhoudingstabellen.  
 
Nieuwsbegrip: we hebben met nieuwsbegrip niet alleen geoefend met de opdrachten (verwijswoorden), maar ook veel geleerd 
van de inhoud! Het ging over de super bloedmaan, dit werd erg interessant gevonden.  
 
Gym: we zijn, in verband met de sneeuw, lopend naar de gym gegaan. Tijdens de gymles hebben we de wendsprong geoefend, 

geklommen van het ene touw naar het 
andere touw en ringhockey gespeeld. Het 
was een uitdagende gymles waarin alle 
kinderen zich, op hun eigen niveau, 
ontwikkeld hebben.  
Op de terugweg naar school konden we het 
niet laten éven pauze te houden voor een 
sneeuwballengevecht!  
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Keuzewerk:  
Wat was het weer een fijn keuzewerk. Petra maakte met een groepje kinderen een vetbolletje van een sinaasappel, Anne ging 
aan de slag met pizza maken, bij Roosmarijn gingen ze toneelspelen, Ragnhild gaf een workshop Hindelopen schilderen, Lisa 
maakte met de kinderen vogelvoerhangers en in wolkenwoud konden de kinderen tekenen met een grapje. 
 

 
Oproepjes: 

- De eerste ouders hebben zich weer ingeschreven voor keuzewerk. Fijn! Wie komt ons de komende woensdagen 
helpen?  

- Ons komende thema gaat over bijzondere gebieden in Nederland, we gaan een tocht maken door Nederland. Daarbij 
staan we stil bij bijzondere streken, plaatsen, bezienswaardigheden en de verschillen tussen provincies qua 
landschap, bevolking en werk. We willen maquettes gaan maken. Hiervoor zoeken we diverse kleine doosjes, 
toiletrolletjes en ander klein knutselmateriaal 

- Ook zijn we opzoek naar tijdschriften met landschappen, plaatsen e.d. 
- Wie fietst er volgende week mee naar de gymzaal?!  

 
Fijn weekend!  
Rowena & Laura 
 
 
 

Sterrenhemel 
 

Oproep: kleine doosjes en ander 
knutselmateriaal voor de MB. Voor ons nieuwe 
project willen we kleine knutselmaterialen.  
 
Wat een mooie witte week... wat blijft het heerlijk om in de sneeuw te spelen! Deze week 
gewerkt aan de laatste toetsen; spelling. Mocht je vragen hebben, kom gerust binnen (na 
15.00 
uur).  
 
We 
hebben 

bezoek gehad van oma Yte, opa Peter 
en oma Nan. We hebben veel gehoord 
en geleerd over het leven van vroeger. 
Zo werd er verteld over links schrijven, 
in de hoek staan, dat er weinig snoep 
was, maar wel zoethout en zwart wit. 
Van opa Peter mochten we ‘zwart zit’ 
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en ‘zoethout’ proberen. Verder kwam het naar bed gaan ritueel ter sprake. Maar ook vertelde oma Nan ons over de 
oorlogsjaren... zie ook de foto’s.  
Wat ook zo fijn was, dat alle ouders kwamen kijken naar onze afsluiting, de presentatie van gemaakte spullen.  
 
Het project voor de komende weken gaat over de verschillende landschappen in Nederland. We gaan grondsoorten 
onderzoeken. Wie van jullie heeft ervaring met grondsoorten? Landschapsverschillen of weet waar we (in de buurt) naar 
toe kunnen gaan om veel te zien en te leren? Graag horen we dat? Er is vast veel meer expertise bij jullie dan wij zo 
weten! We willen graag een uitstapje plannen.  
 
Met keuzewerk waren er ouders die hielpen, er is gekookt, vogelvoer hanger gemaakt, hindelopen schilderen geleerd, 
tekenen van grappige dieren, toneel, werden er vogelhuisjes gemaakt en vetbolletjes. 
  
Lotte-Zsofie leidde de observatiekring, zij had een ingepakte bruisbal mee. Door te ruiken en te voelen kwamen de 
antwoorden. Volgende week is Beatrice aan de beurt.  
 
Phileine vierde haar verjaardag. Feest! Feest! Feest! 
 
KIVA: we praatten over het verschil tussen plagen en pesten... we gaan hier volgende week verder over praten. 
 
Nieuwsbegrip: heb je de bloedmaan gezien? Nieuwsbegrip ging erover en in het filmpje zagen we hoe op verschillende 
plaatsen in de wereld deze maansverduistering te zien was. 
  
Gymles: het is echt super fijn dat we nu elke week een aantal toestellen klaar hebben staan en daarop aan het werk 
kunnen. Zo uitdagend en zo prachtig om te zien hoe kinderen in één les iets durven wat zij aan het begin van de les nog 
niet konden. Vandaag was dat met een aanloop springen in de trampoline en dan met een zijwaartse sprong over de 
grote opgerolde mat neerkomen op de dikke zachte mat. Stoer hè! 
 
Groep 3:  
Met rekenen zijn we gestart in boek B. Het rekenrek wordt weer geoefend, het goed opzetten van getallen. Met leeslijn 
gaat het over woorden met de ‘d’ en ‘b’ aan het eind. Bad, paard, web. Komen jullie ze al tegen in leesboekjes? We 
vragen jullie ook te blijven lezen... voorlezen, maar ook je kind laten lezen. De lees kilometers moeten wel nog gemaakt 
worden. 
 
Groep 4:  
Rekenen in boek B pakt de tafel van 8 aan. Dit is niet gemakkelijk. Maar door met een tabel te werken, kun je deze x 
sommen uitrekenen. Het uit je hoofd leren komt hierna. Met spelling gaan we de dubbelzetter oefenen. 
 
Groep 5:  
Met spelling kijken we nog even naar de dubbelzetter. Deze oefenden de kinderen al eerder dit jaar, maar het blijft een 
categorie die herhaald moet worden.  
Met rekenen maken we sommen met rijgen (getallenlijn). Ook komen de deelsommen terug. 
  
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild en Helma  
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De Boomhut 
 
Agenda 
Vrijdag 8 februari : schoolzwemmen 
Vrijdag 22 februari : studiedag team. Kinderen vrij, start voorjaarsvakantie. 
 
Gym  
Deze week kregen we gymles van 2 bovenbouwers, Charlotte en Floortje, uit BeeHappy. Ze 
hebben de activiteiten hockey, tennis en kat en muis (tikspel) met de kinderen gespeeld. 
Eerst voorgedaan, uitgelegd en toen lekker mee doen! Goed gedaan en bedankt meiden! 
 
Floortje vertelt hoe je een 
hockeystick het best kunt 
vasthouden en hoe je moet 
verdedigen. Charlotte loopt 

voorop en de kinderen oefenen met balcontrole.  

Kiva 
Ik heb de kinderen gevraagd wat ze graag willen leren bij 
Kiva. Wat is nog lastig? Wat wil je nog graag weten? We 
hebben een aantal vragen verzameld. 
 
 

Project 
Deze week stond nog in het teken van thema tijd. We hebben o.a. geleerd over verschillende uitvindingen en hiervan een tijdlijn 
gemaakt. Wanneer werd de eerste fiets uitgevonden? Hoe zag die fiets eruit? Hoe zag het leven eruit? Wat was nou het verschil 
met toen en nu? Wat zijn de voordelen en nadelen? Zou je in de tijd van je opa of oma geleefd willen hebben?  
Een mooie opmerking van Latoya: ‘vroeger was het milieu wel beter, want toen werd alles met de hand gedaan en werd niet 
veel stroom gebruikt’. 
We hebben ook veel bezoek gehad! En niet zomaar bezoek. Verschillende opa’s en oma’s van kinderen uit de groep hebben 
verteld over de tijd van vroeger. En al die bezoekjes hadden hun eigen charme en iedere opa of oma vertelde op zijn/haar eigen 
manier. Zo heeft Ize het interview met haar oma in de klas gedaan, vertelde de opa van Anni vooral over het leven op de 
boerderij en gaf de oma van Tessel antwoord op alle vragen die de kinderen hadden. De opa van Tessel heeft o.a. verteld over 
de kroontjespen. Hoe dan ook riepen de verhalen van de opa’s en oma’s weer nieuwe vragen op bij de kinderen. Prachtig! 
 

 

Oma van Ize en oma van Tessel 
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Opa van Anni en opa van Tessel 

 
Alle opa’s en oma’s hartstikke bedankt voor jullie prachtige verhalen. Dit zijn dingen die kinderen niet gauw zullen vergeten! 
 
Keuzewerk: we hebben vogelhuisjes gemaakt!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s van de sneeuwpret! 

 
Lekker banjeren door de sneeuw en.....engeltjes maken op de grond. Fleur en Tessel maakten en mini sneeuwpopje.  
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Fijn weekend! Tot maandag allemaal! Wij hopen stiekem op nóg meer sneeuw.  
 
Groetjes van Lisa 
 
P.S. We sparen kosteloos materiaal voor ons komende project. We gaan maquettes 
maken. Willen jullie het voor ons mee nemen?  
 
 
 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda                                           
Maandag 28 jan       Gr. 6/7/8 Schrijf één ezelsbruggetje in je agenda. 

    Gr. 8 huiswerk rekenen (wiskunde) 
Woensdag 23 jan     Gr.7/8: ontleden oef 2 (zelfstandige naamwoorden en lidwoorden vinden) 
                                 Gr.7 werkwoordspelling blz.5 en gr. 8 blz. 5 en 19.  
Woensdag 06 feb     Voorrondes schoolschaaktoernooi op de RSG (vanaf 14:00uur) 
 
Vogeltelling 
Tijdens ons project ‘de ruimte om ons heen’ hebben wij (de Coolstars) een 
vogeltelling gedaan op het schoolplein. Na een onderzoekje zijn we erachter 
gekomen dat de Roodborst en de Koolmees op ons schoolplein het meest 
aanwezig waren. We hebben allemaal meegeteld en het gemiddelde berekend per 
vogel. De Roodborst en de Koolmees kwamen gemiddeld 4 keer voor op ons 
schoolplein.  
Leuk om eens op deze manier om ons heen te kijken! 
Jullie kunnen thuis ook meedoen dit weekend! Je kunt dan kijken op de site van de 
vogelbescherming. 
 
 

Keuzewerk 
We zijn begonnen met een nieuw blok en 
wat hebben we weer een leuk aanbod! 
Judo, creatieve knutselwerkjes bouwen, 
programmeren, met de iPad werken, 
drama/toneel en muziek. De kinderen 
kwamen enthousiast terug van hun 
eerste bijeenkomst. 
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Lekker op de slee naar de gym! 

 
Noordgouw Survivalrun  
Wat een bikkels, die kids van groep 7 en 8! Door de sneeuw, op de heide, in Heerde legden zij ruim 5 kilometer af. Al 
rennend en over verschillende obstakels heen. Een groot applaus voor jullie! 
Ps: het was zelfs nog te zien in het jeugdjournaal van 23 januari! 

 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke 
groetjes Paula, 
Nicolet, Leonie 
en Peggy 
 
 
 
 

 
 
 


