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Agenda
13 februari 2019

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

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

Weekbericht van het Team
13 februari
Dan hebben we een drukke dag op school. We hebben dan bezoek van collega’s van andere jenaplanscholen bij ons en
tevens is dan de finale van het schoolschaken. We zijn benieuwd hoe dat schaken verder gaat, onze kinderen doen het
heel goed!
Inrichting
Het is gelukt om de teamtafel in de teamkamer te krijgen. Het past veel beter in die ruimte!
In de keuken is een servieskast gekomen naast de nieuwe koelkast om alle keukenspullen op te kunnen ruimen. Het ziet
er veel verzorgder uit.
Afscheid Caren
Na de voorjaarsvakantie werkt Caren op een school in Zwolle. Caren neemt afscheid op donderdag 21 februari tussen
11.30 uur en 12.15 uur in de Toverhoed. Ouders zijn daarbij van harte welkom.
Afscheid Leonie
Leonie start na de voorjaarsvakantie op De Flevosprong in Dronten. Ook zij neemt afscheid van onze school op
donderdag 21 februari. ’s Middags heeft zij haar afscheid met de kinderen, na schooltijd kunnen ouders van haar
afscheid nemen onder het genot van een hapje en een drankje. Leonie heeft
ruim 12 jaar bij ons gewerkt.
Allebei heel veel succes en plezier gewenst op jullie nieuwe school!
En wat de nieuwe bezetting betreft in de groepen, de puzzelstukjes vallen
steeds meer op zijn plaats. We hebben nu het laatste stukje te doen.
Groetjes en een fijn weekend!
Janny

Kiddo’s –
peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week zijn we begonnen met het thema
Wonen. We zijn aan het oefenen met 2 versjes:
‘Wie komt er in mijn huis?’ en het versje ‘allemaal
kamertjes’. In het versje gaat het ook over het
kleinste kamertje in je huis...één van de kinderen
had goed bedacht dat dat het toilet moest zijn,
knap hoor!! Een poppenhuis inrichten past ook
helemaal bij dit thema en er wordt dan ook leuk
mee gespeeld.

Woorden als zolder, kelder, slaapkamer en keuken komen zo aan bod. Op de binnenkant van
de deur hangen de slaapkamer- en huizenfoto's die de kinderen afgelopen week hebben
meegenomen. Aanstaande maandag kan het nog meegenomen worden, mocht dit nog niet
gelukt zijn. Volgende week gaan we ze in onze kringen bespreken.
Deze week hadden we een aantal zieke
kinderen we hopen dat komende week
iedereen er weer is.
Bij de BSO hebben we afgelopen week
armbandjes en naamsleutelhangers
gemaakt. Weer een groot succes!
Fijn weekend,
team Kiddo’s

De Toverhoed

20 februari: op excursie naar kasteel de Cannenburgh

20 februari presentatie thema Tijd door de hele school, van 12.00 tot 12.30 uur is
iedereen welkom!

21 februari: afscheid van Caren in de groep

22 februari: studiedag

15 maart stakingsdag, geen school

Hallo allemaal,
Deze week waren er erg veel kinderen ziek, ook sommige ouders waren getroffen, heel
vervelend allemaal. We hopen dat iedereen snel opknapt! Beterschap!
Een van de opdrachten die de kinderen deze week kunnen kiezen is werken met
papiermaché. Het worden ridderhelmen en schalen, een hele leuke opdracht. Alle
taalalbums zijn af, alle kinderen hebben een mooi ridder of prinsessenverhaal geschreven.
Een aantal van deze verhalen hebben we in de viering laten horen.
Een hele kleine kring op maandag 
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Rekenen
We hebben de cijfers 1 t/m 9 geoefend en we hebben werkvormen herhaald zoals mix en ruil en mix en koppel +
hoeveel rondjes om een draaiende hoepel. We hebben ook de begrippen langste, kortste en middelste geoefend door
middel van het maken van treintjes.
Taal
We hebben deze week alle letters herhaald die we hebben geleerd en ook hebben we de klankgebaren geoefend.
Afscheid
Op donderdag 21 februari neemt Caren afscheid van ons, na de voorjaarsvakantie begint ze met haar nieuwe baan in
Zwolle. We nemen deze dag met de groep afscheid van haar, ouders die afscheid van haar willen nemen kunnen dit ook
op donderdag doen van 11.30 – 12.15 uur.
Een fijn weekend allemaal,
Mariska, Caren en Hester en stagiaire Noah

Groep 5 op donderdagmiddag
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 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:
We zijn druk met ons project: Een rondje door Nederland. De kinderen werken nu in
groepjes aan verschillende provincies en gebieden in Nederland. Ook hebben we
een woord van de dag zoals continent, provincie en geografie. We zoeken deze
woorden op en noteren de betekenis. In de kring worden deze woorden dan
besproken.
We weten inmiddels ook het een en ander over grondsoorten, de waterstand en
bezienswaardigheden. Ook zijn de provincies besproken met de hoofdsteden. De
eerste posters hangen al in de groep. Volgende week gaan we ook aan de slag met
de maquettes.
Sam bracht een Limburgse verrassing mee: Een Limburgse vlaai…..hmmmm…..
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Spelling:
Groep 3: we hebben deze week extra geoefend met woorden met de tweetekenklanken.
Groep 4 en 5: hebben de dubbelzetter herhaald en zijn daarnaast aan het stoeien geweest met de v/f en de z/s: zwerven-zwerf,
draven-draaf, verhuizen-verhuis.

Lekker lezen….

Rekenen:
Groep 3 is druk met de getallenlijn tot en met 100. Het terugtellen is best lastig.
Groep 4 oefent met optellen en aftrekken met sprongen op de getallenlijn.
37+18=.. Eerst een sprong van 10 = 47, dan van 3 (aanvullen tot een tienvoud)= 50 en dan nog 5 erbij = 55
Groep 5 oefent verder met deelsommen met rest en het lezen/invullen van tabellen. Hiervoor moeten ze de tafels goed kennen,
dus besteden we ook weer extra tijd aan het oefenen van de tafels.
Laura was deze week afwezig. Erna heeft donderdag voor de groep gestaan en Rowena was er vrijdag. Leuk om het zwemmen
mee te maken en weer eens een viering te zien.
Keuzewerk:
De kinderen konden kiezen uit Hindelopen schilderwerk, creatief schilderen, Valentijns verrassingen maken en tekenen. Er zijn
prachtige werkstukken gemaakt. Deze zijn mee naar huis of moeten nog drogen.

Oproepje:
Wat fijn dat er de komende weken ouders en zelfs opa’s op de lijst staan voor keuzewerk. Zo is er meer keus voor de kinderen
en zijn de groepjes klein. Wil je dit ook een keer meemaken….er is nog steeds plek, dus schrijf je in!
Fijn weekend!
Rowena & Laura
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Sterrenhemel
Heb je de maquette of poster al gezien? De kinderen werken in
tweetallen samen aan een provincie met onderwerpen als wat is de
hoofdplaats, wat voor grondsoort vind je in de provincie, hoeveel
inwoners? Er wordt getekend, geknutseld en de boeken/computers
worden gebruikt om informatie op te zoeken en wetenswaardigheden
uit te werken. Hebben jullie de 20e in je agenda genoteerd....de hele
school presenteert het project.
Met keuzewerk is er weer veel gedaan. Zie de foto’s.

Woensdag hebben we gewoon school, maar er is wel iets speciaals. Het is de NJPV
taaldag. We ontvangen dan stamgroepleiders van andere scholen die in de groepen
meekijken naar onze taal activiteiten. ‘s Middags zijn er workshops voor ons als
stamgroepleiders.
Sam leidde de observatiekring, hij heeft na zijn voorwerp verteld over zijn
klompvoetjes. Zijn moeder heeft een mooi en duidelijk boekje geschreven over
klompvoetjes, dit mogen we in de groep houden. Bedankt.
Lynn heeft aankomende dinsdag de observatie kring.
Er waren ook zieken, Lynn, Robbie, Ruben, Milou en Lotte Zsofie waren enkele
dagen ziek.
KIVA: er is een spel gedaan waarbij iemand buiten de groep staat. Hoe voelt dit en
wat doe je als jou dit overkomt? Ook hebbende kinderen elkaar een compliment
gegeven.
Nieuwsbegrip: de kinderen oefenden het vinden van de goede samenvatting. Het
onderwerp ging over de 3D printer die al in staat is om gebouwen te printen.
Gymles: we leerden een nieuw spel waarbij het ging om het zo snel mogelijk
overspelen van de bal zodat die bij de werper kwam. De werper mocht vervolgens in
het doel van de tegenpartij mikken. Er is erg sportief gespeeld en daar waren we trots op.
Vrijdag a.s. doen we mee in de viering.
Groep 3:
Met spelling wordt in boek 2 gewerkt. De kinderen lezen een boekje en beantwoorden de vragen die betrekking hebben
op de inhoud van dat boekje. Ook wordt er geoefend met verschillende spellingswoorden. Met rekenen worden verhaal
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sommen geoefend. Jullie helpen je kind door geregeld de plus en min sommen onder de tien te oefenen zodat zij die uit
hun hoofd leren. Door 10 sommen per dag te doen, traint het kind het lange termijn geheugen.
Groep 4:
Er worden in blok 8 x sommen geoefend, de tafel van 6 komt aan de orde. Er wordt vaak geoefend. Alleen het klassikaal
opzeggen komt niet vaak voor. We vragen jullie thuis ook de tafels 1-5 en 10 te oefenen. De 4e jaars gaan nu met de
klinkerdief aan de gang. Mo- len, ra-men. We zeggen dan: “je hoort de klinker lang... maar de klinkerdief haalt er 1 weg”.
De afgelopen weken werkten we aan woorden waar de klinker kort klinkt en waar de dubbelzetter optreedt (mo-llen.)
Groep 5:
Met spelling wordt de klinkerdief herhaald.
Met rekenen komen de moeilijke keer sommen terug.
4 x 15, enz.
Er wordt veel aan tafelsommen gewerkt en geoefend. Maar thuis blijven herhalen is ook
belangrijk.
Agenda:
Vrij. 15 februari: viering
Woe. 20 februari: afsluiting project om 12 uur in de hal
Vrij. 22 februari: studiedag (kinderen vrij)
25 – 1 mrt:
krokusvakantie
Een heel fijn weekend,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Agenda
Woensdag 20 februari
Vrijdag 22 februari
15 maart

: 12.00 uur project afsluiting in de hal.
: studiedag team. Kinderen vrij, start voorjaarsvakantie.
: landelijke stakingsdag

Gym
We hebben deze week een gastles ‘freerunnen’ gehad. In eerste instantie was het
alleen bedoeld voor de bovenbouw, maar gelukkig was het prima aan te passen voor
de middenbouw.
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Spelling
We hebben de categorie van de dubbelzetter en klinkerdief herhaald. Dat deden we o.a. door een spel met elkaar te spelen.
Sommige kinderen kregen een woord en anderen een plaatje. Hierna ging iedereen rondlopen en probeerden zo de juiste
combinatie te zoeken.
Er waren woorden als:
bo – men
bo -mmen
Als je de juiste combinatie had, kwam je weer in de kring zitten. We gingen daarna de worden hakken in klankgroepen. Hoor je
een lange klank? Lange klanken hebben pech dus ik haal er ééntje weg. Klinkerdief!
Na het hakken hebben we de woorden en het plaatje in de juiste (klinkerdief of dubbelzetter) rij gelegd.

Flitsen
Woorden of sommen flitsen is een goede manier om te oefenen met lezen en rekenen. Dat doe je naast instructies en de
verwerking het werkboek. Het is een speelse manier om met taal en rekenen bezig te zijn. Ik doe dat met kinderen, maar de
kinderen kunnen dat ook heel goed samen. Iedere dag een paar minuutjes flitsen werkt efficiënter en motiverender dan een
heel lange periode.

Jenaplanschool ’t Hoge Land

-7-

Project
De kinderen zijn in groepjes uiteen gegaan en zijn aan de slag gegaan met hun provincie. Vorige week schreef ik hier al iets
over. De poster die ze maken is al een goede voorbereiding op werkstukwerk in de bovenbouw. Mooi om te zien hoe er wordt
samengewerkt. Maar ook informatie opzoeken op internet is al een leerproces!
Woensdag 20 februari willen we jullie graag laten zien wat we hebben geleerd en welke dingen er zijn gemaakt. Dit doen we in
de hal en jullie zijn om 12.00uur welkom om te komen kijken!

Fijn weekend! Tot maandag!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 11 feb
Maandag 11 feb
Maandag 11 feb
Woensdag 12 feb
Woensdag 12 feb
Di/wo 19/21 febr.

Gr.8 huiswerk rekenen
Schrijf een mooi compliment voor Dries of Johanna op een papier.
De inschrijflijsten voor de VO-adviezen hangen er voor groep 8!
Gr. 7/8 ontleden oef 4 (bijwoord vinden)
Gr.7 werkwoordspelling blz. 7 en gr 8. blz. 7 en 21
Schaken finale, bij ons in school (14:00uur)
VO-advies gesprekken voor alle groep 8 kinderen en hun ouders.

Keuzewerk

Met de Ipads

Met instrumenten

Met verf....

Spelling
We werken nog steeds met onderstaande categorieën:
29: woorden met een `s
`s nachts - kano`s
25: woorden met een i die klinkt als ie
liter - kilometer
26: woorden met een c die klinkt als s
cirkel
27: woorden met een c die klinkt als k
cadeau
De open en gesloten lettergreep
gevaren - gevallen
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Gym
Dinsdag kregen wij een gastles Freerunnen, super leuk en cool! Stefan, uit Zwolle, gaf deze les. Hij vertelde ook dat in
Heerde Pegasus zit. Hier kun je freerun lessen volgen.

Project
Afgelopen vrijdag kwam de vader van Fabienne bij Bee Happy vertellen over zijn beroep. Hij werkt als ‘Loods’ in de
haven van Rotterdam. Een leerzame kring als we praten over de ‘ruimte’ om ons heen gekoppeld aan Nederland.
We bespraken ook onze ligging ten opzichte van de andere continenten. Toen ontdekten de kinderen ook Antarctica. We
hebben het gehad over het leven op Antarctica. Dieren, onderzoekstations. Doormiddel van stellingen kwamen de
kinderen ook op verschillen tussen de Noordpool en Zuidpool.
Wist je dat op de noordpool ijsberen leven en op de zuidpool pinguïns!

In de Coolstars wordt hard gewerkt aan onze
Worldboxen over de verschillende
continenten. Ze zijn te bewonderen op de
projectmarkt op woensdag 20 februari.
Schaken
Wat zijn we weer trots......We hebben met
het eerste team de finale gehaald! Het
tweede team heeft zichzelf overtroffen en we
kijken graag met ze naar volgend jaar.
Woensdag 13 febr. Is de finale te zien bij 't
Hoge Land. Kom ze aanmoedigen vanaf
14.00 uur.
Vriendelijke groetjes Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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