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Agenda
13 februari 2019
22 februari 2019
25 t/m 28 februari 2019
25 t/m 29 maart 2019

: Taaldag bij ons op school.
: studiedag team, kinderen vrij
: voorjaarsvakantie
: open week!

Weekbericht van het Team
Bezoek KPZ-studenten
Komende maandag komt er een groepje Pabo-studenten onze school bekijken. Afgelopen donderdag hebben
we een presentatie verzorgd op de Pabo om de studenten kennis te laten maken met Jenaplan. Bij vertrek bleek
dat de inschrijving voor onze school als eerste gevuld was.
We maken samen met de studenten een rondje door de school. Daarna is er tijd voor een gesprek en later gaan de
studenten een presentatie voorbereiden over ons, om aan de medestudenten te vertonen. We hopen dat veel
studenten kiezen voor jenaplanspecialisatie. Goed voor de toekomst!
Aanwezigheid Janny
Misschien zie je me niet altijd, maar ik ben er nog steeds . Door de groei van de werkzaamheden voor mijn eigen
bedrijfje, heb ik helaas niet altijd ruimte voor de fijne sociale contacten op school, maar werk ik thuis, dat gaat sneller.
Op school is altijd heel gezellig en we willen ook een Mensenschool zijn waarin iedereen zich prettig voelt. Na volgende
week is er weer ruimte in mijn agenda om meer op school te zijn.
Waarschijnlijk is het je al wel opgevallen dat we als team ’s ochtends samen starten met koffie in de hal? Dat ervaren we
als heel prettig!
Fruit voor komende week

Eet smakelijk!

Groetjes en een fijn weekend!
Janny

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week hebben we met de peuters alle
liedjes en versjes van het afgelopen thema
herhaald. Wat kunnen ze dit toch knap!
In de kring hadden we een praatplaat van een kindje. Hierop kon je z’n lichaamsdelen zien. Deze
hebben we besproken en ook eens bij onszelf gekeken.
Hierna kregen de peuters om de beurt een pleister. Kun jij de pleister op je knie plakken? Kun jij de
pleister op je elleboog plakken? Zo zaten we aan het eind allemaal vol geplakt. De juffen ook 😉.
We hebben in de kring pop Lisa er nog even bij gepakt. Ze had
nog een paar stipjes en die hebben we met een zalfje
weggehaald. We hebben nog even gekeken of ze koorts had en
naar haar hart geluisterd. Ze is nu officieel beter! Dit betekent
dat we de doktershoek met de kinderen konden opruimen.
Vanaf volgende week gaan we werken rondom het thema
Wonen. We vragen iedere peuter een foto van hun huis en de
eigen slaapkamer mee te nemen.
Bij de BSO stond de hele week in het teken van slijm maken. Dat blijft toch de meest
favoriete activiteit van de kinderen! Op donderdagmiddag was het open middag. Iedereen
van de school was uitgenodigd, erg leuk dat er een heel aantal kinderen gezellig met hun
ouders langskwamen. Ook zij hebben allemaal slijm gemaakt en natuurlijk mee naar huis
genomen.

Fijn weekend allemaal!
Team Kiddo’s
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De Toverhoed



20 februari: op excursie naar kasteel de Cannenburgh
15 maart stakingsdag, geen school

Hallo allemaal,
Deze week hebben we de verjaardag van Emma gevierd, zij was zaterdag 5 geworden,
gefeliciteerd Emma! Robin en Tess zijn nu allebei 4 jaar geworden en zijn gestart in toverhoed
geel, welkom allebei, fijn dat jullie er zijn! Ravi en Sverre zijn nu bij ons aan het wennen in
rood. Veel plezier!
Wat zijn we toch blij met alle ouderhulp die we krijgen. Zo heeft Debbie maandagmiddag ons zoldertje met spullen
opgeruimd. Een klusje waar wij maar niet aan toe kwamen. Echt super fijn Debbie, heel erg bedankt!!! En Mischa heeft
voor ons twee ridderhandpoppen gekocht. Fantastisch leuk om mee te spelen. Dank je wel!
In de viering laten we het liedje van Ridder Martijn en Ridder Koen zien. Dit liedje is ook
te vinden op youtube. Het gaat erover dat beide ridders zich vervelen en geen zin
hebben om weer een draak te verslaan en weer een prinses te redden. Toen mochten ze
het land van de koning regeren en de koning ging lekker naar het strand. Ook laten we
een dansje zien dat Elin tijdens keuzewerk heeft geoefend.
Keuzewerk
Elin heeft een dansje ingestudeerd met Rixt, Nika, Bram en Robbin. Verder was Gerie er
en heeft met kinderen kastelen getekend en bestempeld met verf. De rest van de
kinderen is bezig geweest met ontwikkelingsmateriaal.
We zoeken nog hulp voor a.s. maandag! Wie wil komen helpen met keuzewerk? We
starten rond 13.00 uur. De intekenlijsten hangen op het bord tussen de groepen in.
Rekenen
Groep 2 is bezig met de cijfers boven de 10. Deze week zijn ze bezig geweest met 14 en
15. Tijdens schrijfdans gaat Caren met de andere kinderen rekenspellen van Met
Sprongen Vooruit doen. Deze week gingen we mix en ruil en mix en koppel met
getalbeelden (vingers, potloden, stippen, cijfers) doen. Verder liet Caren een hoepel
draaien. De kinderen mochten dan een voorspelling doen hoeveel rondjes om een
draaiende hoepel gelopen kan worden totdat de hoepel stil ligt.
Taal
De letter p is aangeleerd. We zijn bezig met
de begrippen letter, woord en zin. Wat is dat
nou precies? Wat is nu een lang woord en
een kort woord (mier-krokodil of reuskabouter)? Hoeveel woorden zitten er in een zin? Hoe tel je dat nou goed?
Gym
Met gym hebben we verschillende
oefeningen met de parachute gedaan. Rixt
had een goed idee: we gaan er allemaal
onder zitten en dan mag één kind door het
gat kijken wat voor weer het is. Het was gezellig, maar ook erg warm onder de
parachute.Donderdag hebben we getijgerd onder stoelen met hoepels door. Maar ook
touwgezwaaid en de wendsprong over een kastkop gedaan. Best veel nieuwe
onderdelen!
Eten en drinken
We zien dat er steeds meer koekjes (vaak ook met chocolade) mee naar school worden gegeven. Wij streven ernaar zo
gezond mogelijk te eten met elkaar. Willen jullie de kinderen fruit meegeven? Alvast bedankt!
Een fijn weekend allemaal,
Mariska, Caren en Hester en stagiaire Noah
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Zweminfo Groep 4 en 5 - Zwemmen met kleding
Het survival zwemmen staat op het programma van De Koekoek. Daarom moeten de kinderen van groep 4 en 5 vrijdag
8 februari a.s. kleding mee nemen en een plastic zak waar de natte kleding in mee terug kan. Alle informatie staat in de
brief die vandaag in het postvakje van je kind is gelegd. Kijken jullie er even goed naar? De brief hangt ook op het
prikbord bij WW en SH. Voor vragen, kom gerust bij Laura of bij Helma

Groep 5 op donderdagmiddag
We zijn flink opgeschoten met onze lapbooks, er ontstaan echt prachtige creaties! Op donderdagmiddag hebben de
kinderen allemaal inspiratie met wat ze nog willen en kunnen gebruiken voor hun lapbook (zoals echt zaagsel/hooi/stro
erin plakken). Dit mogen ze gewoon mee naar school nemen en naar het lokaal van Wolkenwoud brengen. We bewaren
alles bovenop de kasten, voor als we er weer mee verder gaan.
Naast de eigen thema’s, hebben we ook een stukje projectwerk gedaan.
We zijn ons aan het verdiepen in de verschillende bodemsoorten van Nederland. Deze donderdag kwamen de
grondsoorten zand (dekzand & duinen), hoogveen en laagveen aanbod. De kinderen hebben er passende tekeningen bij
gemaakt.
Volgende week staat Erna voor de groep en gaan de kinderen verder met de bodemsoorten.
Op donderdag 14 februari wil ik graag met een grondboor op pad gaan met de kinderen. Zijn er misschien
ouders (of mensen die je kent) die een (hand)grondboor hebben? En zijn er ouders die het leuk vinden om deze
middag te helpen?
We gaan dan rond 14.10 u op pad en sluiten de laatste 20 minuten af in de groep.
Laat het, door mijn afwezigheid van komende week, graag via de app even weten! (06-12673331). Alvast
bedankt!
Laura

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Maandag hebben we het thema tijd echt afgerond. De laatste interviews
die zijn afgenomen bij de opa’s, oma's en overgrootouders zijn
doorgenomen. We vinden het wel een beetje jammer, want wat was het
leerzaam en gezellig.
Gelukkig hebben we nu weer een uitdagend project. We maken een reis
door Nederland. Zo hebben we niet alleen gekeken naar de provincies en
de hoofdsteden, maar ook naar alle bijzondere gebieden in Nederland. Zo
weten we al het een en ander over de Veluwe, de Betuwe, de Randstad
en het Waddengebied. Volgende week gaan we in groepjes werken aan
een gebied naar keuze. We verzamelen informatie, maken posters en maquettes. Deze zijn aan het eind van dit project
te bewonderen in de hal.
Spelling:
Groep 3: de woorden in groep 3 worden steeds langer en moeilijker. We hebben wat extra aandacht besteed aan de ng
en nk. En woorden met eind d en t.
Groep 4 en 5: zijn weer aan het stoeien met de dubbelzetter. Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank,
dan volgen er altijd twee medeklinkers.
Rekenen:
Groep 3 is druk in de weer geweest met klokkijken. Zo weten we al de hele uren, de halve uren en stoeien we nu ook al
met de kwartieren: kwart over en kwart voor. Dit is nog heel lastig. Misschien kunnen jullie thuis ook oefenen.
Groep 4 heeft ook veel geoefend met klokijken. Zij oefenen met steeds 5 minuten erbij: 5 over...,10 over..., kwart over...,
enz.
Ook werken we aan sommen met sprongen op de getallenlijn
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Groep 5 oefent met deelsommen met rest. Hiervoor moeten ze de tafels goed kennen, dus besteden we ook weer extra
tijd aan het oefenen van de tafels.
Nieuwsbegrip: ging deze week over Rembrandt. We hebben geoefend met het vragen stellen bij een tekst. Door vragen
te stellen ga je de tekst beter begrijpen.
Gym: met gym hebben we de zweef rol geoefend. Eerst een koprol op de dikke mat, toen een koprol op de dikke mat,
maar startend op een springplank en toen de zweef rol met aanloop. Ook hebben we een basketbal proberen te gooien
in de basket. Dit deden we niet zomaar, maar met een aanloop en sprong in de trampoline. Bij het laatste onderdeel
moesten de kinderen zo hoog mogelijk tegen de muur op lopen.
Keuzewerk:
De kinderen konden kiezen uit vogelvoerharten maken, landschappen schilderen, Valentijns verrassingen maken,
pizza’s maken en Scratch. Dat is een programma op de computer of ipad waarbij je kunt programmeren. Deze app kun
je downloaden.

Oproepje:
De eerste ouders hebben zich weer ingeschreven voor keuzewerk. Fijn! Wie komt ons de komende woensdagen helpen?
Ons 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 tijdschriften die wij
mogen verknippen zijn welkom.
Volgende week is Laura er niet, donderdag zal Erna voor de groep staan en vrijdag is Rowena er weer.
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
Het project ‘een reis door Nederland...’ krijgt al vorm. We hebben al een kleine reis
gemaakt ... ook hebben we provincies benoemd en opgezocht. We keken naar de
waddeneilanden, zagen een filmpje over het wadlopen. We gaan volgende week verder,
de kinderen gaan dan in 2-tallen een stukje Nederland verder uitwerken. Het project wordt
afgerond op woensdag 20 februari om 12 uur. Alle groepen presenteren dan hun project
resultaten.
We gaan een uitstapje plannen, als het lukt. We zullen jullie dan mailen.
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Met keuzewerk zijn er weer prachtige werkstukken
gemaakt. In SH konden de kinderen leren
programmeren met Scratch. Dit is thuis ook als app op
de Ipad te zetten.
Verder is er geschilderd, gebakken, voor 14 febr. iets
moois gemaakt. Ook is er weer aan de vogels gedacht.
Beatrice leidde de observatiekring, zij had een oude
houtschaaf mee. We keken gelijk naar een filmpje over
de houtschaaf maar ook over klompen maken.
Sam heeft volgende
week dinsdag de
observatie kring.
Daarna Lynn en voor
de febr. vakantie
Ruben.
KIVA: we hebben verschillende situaties bekeken waarin gepest of geplaagd werd. We
hebben dit besproken.
Nieuwsbegrip: de kinderen maakten de les van vorige week, die over de bloedmaan
ging. De les van deze week staat in het teken van de schilder Rembrandt.
Gymles: we deden de koprol en de zweefrol. Ook mocht er geoefend worden met het
werpen van een bal in de basket, terwijl je ook in de trampoline sprong. En er werden
allerlei oefeningen gedaan tegen de stenen muur, het leken wel kinderen die oefenden
voor een circusact.

Groep 3:
Met spelling werkten we aan woorden als na, ja, mee... en woorden met meer dan 2 medeklinkers na elkaar, knappe
koppen hoor! De kinderen lezen op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag met een maatje. ‘s Morgens leest iedereen 15
minuten stil. Naast het lezen op school blijft thuis lezen ook belangrijk, de leeskilometers maken kan alleen maar door
samen (op school en thuis) veel te lezen. Met rekenen oefenen we de dubbelen, 2, 3, 4 , 5 en 10. Ook de verliefde
getallen blijven terugkomen 2-8, 4-6, 3-7, enz.
Groep 4:
Er is geoefend met klokkijken; 5 over, 10 over en alle andere varianten kwamen deze week aan de orde. Met spelling
oefenen de 4e jaars de dubbelzetter. Mo llen.
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Groep 5:
Met spelling wordt de dubbelzetter herhaald. Deze oefenden de kinderen al eerder dit jaar, maar het blijft een categorie
die herhaald moet worden. Volgende week komt de veranderende f-v en s-z erbij; huis – huizen.
Met rekenen hebben we meters en centimeters geoefend, hoe spreek je uit 2,45m? En op welke wijze kun je het ook
noteren? Wat is symmetrie, met een spiegel symmetrische vormen bekijken.
Een heel fijn weekend,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Agenda
Vrijdag 8 februari
Woensdag 20 februari
Vrijdag 22 februari

: wij zitten in de viering. Kom je kijken?
: afsluiting project in de hal. Welkom vanaf 12.00u
: studiedag team, kinderen vrij. Start voorjaarsvakantie.

Dinsdag vierden we de verjaardag van Mart. Hij is 9 jaar geworden! Gefeliciteerd
hoor! Mart trakteerde ons op vers fruit met chocoladefontein. We hebben in spanning
gewacht, maar helaas werkte de chocolade met fontein niet helemaal mee. Toch
hebben we lekker kunnen smullen.
Project
Maandagochtend hebben de oma van Nina en Nina samen een interview gedaan
over de tijd van vroeger. Het was leerzaam met wederom weer nieuwe verhalen uit die
tijd. Een mooie afsluiting van ons thema tijd want in de middag zijn we begonnen met thema ruimte. De ruimte om ons
heen. We gaan ons verdiepen in de Veluwe, het Waddengebied en de Randstad. Wat zijn nou kenmerken van die
gebieden? Wat is het verschil in grondsoorten? Wellicht heb je hier het één en ander al over gehoord. Daarnaast gaan
we een tocht door Nederland maken en komen we langs de verschillende provincies. Kinderen gaan in groepjes posters
en maquettes maken over een bepaalde provincie en verzamelen hier informatie over. Dit doen ze aan de hand van een
format. Op deze manier kunnen de kinderen gericht informatie gaan zoeken. Bijvoorbeeld: wat is de hoofdstad? Hoeveel
inwoners heeft de provincie? Wat voor bezienswaardigheden zijn er? Noem 3 weetjes over...of laat op de kaart zien waar
de provincie ligt, etc. De kinderen zoeken op internet, lezen in boeken en daarnaast zal ik natuurlijk het e.e.a. aanreiken.
Aan het eind van dit project zullen de groepjes aan elkaar gaan presenteren, zodat we kunnen leren van elkaar.
Op woensdag 20 februari wordt alles in de hal tentoongesteld en ben je van harte welkom te komen kijken! Alle groepen
zullen laten zien waar ze de afgelopen periode, binnen thema tijd, mee bezig zijn geweest. Dus zet ’t alvast in de
agenda!

Gym
We hebben geoefend met onderhands overgooien en vangen. Daarna speelden we het spel 5-bal in teams. 5 keer overspelen
binnen jouw team en daarna over het net gooien. Het andere team probeert dan natuurlijk te bal te vangen. Samenwerken,
goede positionering en houding en natuurlijk in beweging blijven is hierbij van belang!
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Keuzwerk
Er is gekookt, er zijn vogelhartjes gemaakt met pinda’s, er is stiekem al voor Valentijn gewerkt, er zijn landschappen geschilderd
en kinderen hebben geoefend met programmeren op de iPad.

Spelling
Deze week staat in het teken van de categorie van de dubbelzetter. Een moeilijke categorie.
Je schrijft mollen met dubbel l want als ik het woord hak in klankgroepen MO-LLEN hoor ik bij de ‘’O” een korte klank. En een
korte klank betekent dubbelzetter.
Molen schrijf ik met één l want als ik het woord hak in klankgroepen MOOOOO-LEN hoor ik bij de ‘’O’’ een lange klank. En
lange klanken hebben pech dus ik haal er ééntje weg. Molen.
Met verschillende woorden zijn we samen gaan oefenen. Samen hakken en telkens herhalen. We oefenen onder andere door
dictee’s en spellingsbladen. Ook zijn er mooie filmpjes op internet te vinden, waarbij de regel nog eens wordt uitgelegd met
beeldmateriaal.

Rekenen
De getallenlijn
is een perfect
hulpmiddel
voor het leren
rekenen in de
middenbouw.
Het geeft steun
en laat je inzien
hoe de stappen
gemaakt
moeten
worden. We
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werken daar dus ook altijd mee. Soms mogen kinderen oefenen of het voordoen op het digibord. Dan wordt rekenen nóg leuker.
Zo, dat was ’t dan maar weer!
Geniet van jullie weekend en tot maandag allemaal!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 04 feb
Woensdag 06 feb

Gr.8 huiswerk rekenen
Gr.7/8: ontleden oef 3 (bijvoeglijk naamwoord vinden)
Gr.7 werkwoordspelling blz.6 en gr. 8 blz. 6 en 20.
Woensdag 06 feb Voorrondes schoolschaaktoernooi op de RSG (vanaf 14:00uur)
Maandag 11 feb
Schrijf een mooi compliment voor Dries of Johanna op een papier.
Maandag 11 feb
De inschrijflijsten voor de VO-adviezen hangen er voor groep 8!
Donderdag 21 feb VO-advies gesprekken voor alle groep 8 kinderen en hun ouders.
Keuzewerk
Het klinkt nog ver weg maar voor Blok 8 van keuzewerk (4-11-18 juni) zoeken wij nog mensen die de kinderen
keuzewerk komen geven.
De andere blokken zijn al mooi gevuld! Meld je allen bij je stamgroepleider.
Rekenen
Breuken, het blijft lastig voor alle jaargroepen. Groep 8 krijgt de som: 4:5= 4/5= 0,8
Groep 6 is pizza’s of pannenkoeken aan het verdelen.

We hebben vier pizza’s en die verdelen we eerlijk over 5 kinderen. Wat krijgt ieder?
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = 4/5 per kind
Probeer het dit weekend thuis maar eens uit 😉
Groep 7 richt zich deze week op het kolomsgewijs delen. Waar vroeger een staartdeling werd gebruikt om deelsommen
uit te rekenen, gebruiken we tegenwoordig onderstaande strategie:
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Spelling
Deze week zijn we gestart met het oefenen van nieuwe categorieën. We zullen hier tot aan de voorjaarsvakantie mee
werken.
Er zijn ook kinderen die deze categorieën al goed kunnen toepassen en zij krijgen andere uitdagende opdrachten, zoals
het maken van een opdracht voor de rest van de groep of een oefenactiviteit met meer onbekende of moeilijkere
categorieën.

29: woorden met een `s
25: woorden met een i die klinkt als ie
26: woorden met een c die klinkt als s
27: woorden met een c die klinkt als k
De open en gesloten lettergreep

`s nachts - kano`s
liter - kilometer
cirkel
cadeau
gevaren - gevallen

Scratch
In de middenbouw was er keuzewerk Scratch. Nu zijn er in de bovenbouw een aantal experts die in deze les een goede
helpende hand kunnen geven. Top gedaan Simon, Semi en Karel.

Vriendelijke groetjes Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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