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

: studiedag team, kinderen vrij
: voorjaarsvakantie
: open week!

Weekbericht van het Team
Taaldag
Afgelopen woensdag hebben we de taaldag afgezegd. Dinsdag waren er 4 teamleden ziek. De collega’s zouden
komen voor een inspirerende dag met een mooi taalaanbod, maar als wij al moeite hebben om de vervanging te
regelen, loop je de kans om niet te laten zien waar we goed in zijn. Ook Christie die de lunch zou verzorgen, klonk bij het
afbellen opgelucht. Ook zij lag ziek in bed.
Er wordt voor komend schooljaar samen met de NJPV een nieuwe taaldag gepland bij ons op school en dan niet in
januari-februari, waarin de meeste griepgevallen zijn. Ik hoorde ook van andere scholen dat ze graag met meer mensen
hadden willen komen, maar dat er geen vervanging te vinden was.
Onze mensen die een prachtige workshop voor de middag hebben voorbereid, kunnen komend schooljaar de workshop
geven. Het is uitstel, geen afstel.
Bemensing
We hebben de bemensing rond! Het plaatje zit goed in elkaar, het is duurzaam naar de toekomst toe, ook voor na de
zomervakantie. Het heeft ons de nodige uitdaging geboden om het geheel goed passend te maken. Na 3 vacatures op
Meesterbaan.nl te hebben geplaatst, hebben we 3 mensen kunnen benoemen waar we heel erg blij mee zijn. 3
enthousiaste mensen die heel bewust en vol enthousiasme gekozen hebben voor onze school, voor wat we samen
willen.
Allereerst hebben we Elly. In het kader van de AVG even geen achternaam. Elly is een zeer ervaren jenaplanner, heel
veel studies daarnaast gevolgd, ze komt met rijke bagage binnen. Zij start
begin april, wanneer Nicolet met zwangerschapsverlof gaat.
En dan hebben we Paul! Ook een zeer ervaren onderwijsmens met heel veel
ervaring, deelt het gedachtegoed van Jenaplan en heeft allerlei inspirerende
ideeën voor onze school. Hij neemt de baan van Leonie over en hij start
meteen na de vakantie. En ik durf het bijna niet te zeggen, lekker
discriminerend, maar… een MAN!
En als laatste komt Iris onze club versterken. Iris neemt de plaats in van Caren.
Iris heeft het afgelopen jaar bewust gekozen voor de invalpool van een grote
stichting, om allerlei scholen en systemen te ontdekken. Ze weet wat ze wil en
heeft heel bewust gereageerd op onze vacature. Iris start op 7 maart.
In de bijlage vind je het overzicht van de bemensing in de groepen.
Een hele fijne tijd bij ons op school gewenst!
Afscheid
Komende week nemen we afscheid van Leonie en Caren, Leonie is ruim 12 jaar
verbonden geweest aan ’t Hoge Land. Ze heeft altijd al haar passie gegeven
aan de school. Zeer breed inzetbaar, ze gaf ook altijd aan: doe maar wat je
denkt wat goed is voor de school. Ik pas me aan. Ondanks de afstand
Dronten–Epe en twee kleine kinderen thuis, heeft ze zich altijd volledig gegeven
voor ’t Hoge Land. Dank daarvoor Leonie, het was fijn met je samen te werken
al die jaren. We wensen je heel veel geluk en plezier op de Flevosprong, de
school van je oudste dochter.
Caren heeft onze school ook nooit los kunnen laten. Na haar afscheid een
aantal jaren geleden, bleef de drang om terug te komen. Dat is haar gelukt in
september. Helaas vertrekt ze weer. De praktijk van wonen en kinderen hebben
in Zwolle en werken in Epe is te weerspannig. Het zijn ook twee mensen die
allebei met passie betrokken zijn geweest bij onze school. Dank voor alles en
het beste gewenst.

Het afscheid op donderdag 21 februari van Caren is ’s ochtends in de groep, ook met de ouders van De Toverhoed.
Diezelfde dag heeft Leonie ’s middags haar afscheid met de kinderen. Na schooltijd kunnen ouders afscheid nemen van
haar, onder het genot van een hapje en een drankje.
De schoolfruit-levering voor week 8:

1 sinaasappel per leerling

1 appel per leerling

1 Doyenné du Comice peer per 2 leerlingen

Groetjes en een fijn weekend!
Janny

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
We hebben deze week afscheid genomen van Sverre en van Ravi. De stoere boys gaan nu een deurtje verder. Bedankt
voor de leuke traktaties en veel plezier bij de Toverhoed.
We hebben van een vierkant en een driehoek een huisje geplakt. Hier kwamen mooi de vormen en kleuren weer aan
bod. En hoe plak je hem nou goed op dat het een huis wordt. Oefenen van ruimtelijk inzicht. We hebben verschillende
variaties gezien. Leuk!
Verder hebben we het liedje “mijn huis” gezongen. Je kunt dit op YouTube vinden. Ook hebben we opa Bakkebaard
gezongen en in Holland staat een huis.
In de kringen hebben we weer foto’s van slaapkamers en huizen bekeken. Volgende week komen er weer 2 andere
kinderen aan bod. Leuk om te zien dat ze enthousiast vertellen. Zo ziet mijn kamer eruit en ik
woon daar met mijn familie en soms met huisdieren. Zo oefenen we het praten in de kring en
leren we nieuwe woorden.
Op de groene mat hebben we de “lees tipi” gezet. In tweetallen even lekker in een boekje
bladeren.
Geeke heeft deze week met een aantal
kinderen die wat extra taalstimulering
kunnen gebruiken thema boekjes
gelezen en een praatplaat over een
woning besproken.
Donderdag hadden we heerlijk weer!
Dus lekker in de zandbak met
scheppen en met pannen.
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Bij de BSO zijn deze week 3D figuren
gemaakt. Dieren, regenbogen etc. Ook
hebben we veel buiten gespeeld, genoten
van het mooie weer.
Donderdag was het gezellig druk aan tafel.
Zoekt u nog een plekje op de BSO, wacht
dan niet te lang, er zijn nog maar een paar
plekjes vrij!

Fijn weekend,
team Kiddo’s

De Toverhoed







19 februari: kennismaken met onze nieuwe juf Iris
20 februari: we gaan naar de Cannenburg!
21 februari: afsheid van juf Caren
22 februari studiedag
7 maart begint onze nieuwe collega Iris
15 maart gaan we staken en is er geen school

Hallo allemaal,
Hoera, Anemoon is 5 geworden! Gefeliciteerd Anemoon! Sverre is 4 geworden en gaat nu echt starten in toverhoed
rood. Gefeliciteerd Sverre en welkom bij ons op school.
Deze week waren de i-pads weer in de groep. We zetten ze in voor reken- en taalopdrachten tijdens het kiezen. Ook
hebben de kinderen veel gewerkt met de smartgames en is er veel geschreven in de lees- en schrijfhoek. Hier liggen
allemaal woordkaarten met woorden die te maken hebben met het thema, deze week waren de kinderen fanatiek aan
het schrijven, de nieuwe gekleurde pennen maakten dit extra aantrekkelijk. De smartgames zijn erg leuk om eens te
bekijken, ze liggen in toverhoed rood in de kast bij de natuurhoek voor als je nieuwsgierig bent geworden.
Woensdag heeft André, de vader van Jade, ons geholpen om meer uit onze speeltoestellen te halen voor de gymles. Hij
heeft een prachtig klim, klauter en slingertoestel opgebouwd. De kinderen vonden de gymles op donderdag fantastisch
en wat kunnen ze allemaal al veel, echt leuk om te zien!
De papiermaché is inmiddels hard geworden, nu kon er geschilderd worden, wat worden ze leuk! Hieronder wat foto’s
van deze week.
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Nieuwe collega
Ja! We kunnen jullie eindelijk vertellen dat we een nieuwe collega hebben! Ze heet Iris en ze begint op 7 maart. Ze heeft
zin om bij ons te komen werken en we schatten in dat ze een goede en sterke aanvulling is op ons team.
Op dinsdag 19 februari is ze de hele ochtend bij ons in de groep om kennis te maken met de kinderen en om alvast een
indruk te krijgen van onze manier van werken.
Gymles, Michael, Maud en Duke kwamen ons helpen, fijn zulke extra handen.

Woensdag 20 februari naar de Cannenburg
Woensdag gaan we naar de Cannenburg. We hadden zoveel aanmeldingen dat een aantal ouders die zich had
aangemeld niet mee hoeft. De auto indeling is klaar, deze hangt op het bord naast de deur. We gaan er van uit dat
ouders die meerijden, ook op de Cannenburg blijven en meehelpen met het begeleiden van groepjes. Zo ziet de dag er
uit:
8.30 in de kring
8.50 we vertrekken naar de auto’s en rijden naar de Cannenburg
We hebben hier een rondleiding door het kasteel en we gaan buiten in de tuin lopen
Voor 12.30 zijn we terug, het streven is om 12.00 uur op school te zijn
Niet vergeten:
Een stoelverhoger voor als je kind niet bij jezelf in de auto zit
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Eigen eten en drinken (ouders die meegaan willen jullie ook iets voor jezelf meenemen?)
Kinderen mogen verkleed als ridder, prinses of draak (of natuurlijk iets anders wat ze zelf willen)

Als we terugkomen op school is er vanaf 12.00 uur een presentatie van alle stamgroepen, dit is in de hal. Iedereen laat
zien waar de afgelopen tijd aan gewerkt is. De Toverhoed geeft geen presentatie in de hal. Onze deuren zijn open en al
ons mooie werk is te bezichtigen in de groep. Ouders en ook andere belangstellenden zijn welkom om te komen kijken.
Donderdag 21 februari
Dit is de laatste dag van juf Caren. Vanaf 11.30 gaan we in de kring en besteden we aandacht aan haar afscheid.
Nieuw thema
Volgende week sluiten we ons thema over ridders af. Het thema na de vakantie is muziek! Muziek luisteren, muziek
maken, bewegen op muziek en muziekinstrumenten herkennen. We hebben al leuke plannen wat we allemaal gaan
doen. We zijn dol op input en leuke ideeën, voel je vrij om die met ons te delen! Is er iemand die een instrument bespeelt
en dit aan ons wil laten horen?!? Welkom! Het thema duurt 4 weken.
Na de vakantie
Omdat Iris op 7 maart kan starten beginnen we na de vakantie nog met inval, gelukkig wel met Fenja en Mariella die de
kinderen goed kennen en ook Hester zal een dag extra werken. Zo ziet het er uit:
Maandag 4 maart
: Mariska in geel en Hester in rood
Dinsdag 5 maart
: Fenja in rood en Hester in geel
Woensdag 6 maart
: Mariella in geel en Hester in rood
Donderdag 7 maart
: Iris in rood en Hester in geel
Vrijdag 8 maart
: Iris in geel en Hester in rood
Een fijn en zonnig weekend allemaal,
Hester, Caren, Mariska en stagiaire Noah

Zwemmen en oefenen voor het C diploma
Afgelopen vrijdag hebben veel kinderen van groep 4 en 5 een briefje mee naar huis gekregen. Daar staat welke
vaardigheden jouw kind nog kan oefenen om misschien in aanmerking te komen voor het C-afzwemmen.
Voor vragen, kom gerust bij Helma of bij Laura.

Groep 5 op donderdagmiddag
We zijn deze middag op onderzoek uit gegaan naar de bodem rond onze school. De kinderen
hebben verschillende boringen gedaan en de grondsoorten met elkaar vergeleken. Het was heel
verrassend en leuk om te doen! Wist je dat er onder het zand bij de klimtoren gewoon aarde zit?
En dat daar ook een goudkleurig zand te vinden is? En in de droge sloot voor de school is echte
klei te vinden. Onder de aarde in de (moes)tuin ligt grijs/wittig zand!
Volgende week ronden we de lapbooks helemaal af en gaan we ze presenteren aan elkaar, wat
fijn dat er thuis zo werd meegedacht, kinderen kwamen met mooie aanvullingen op school!

Fijn weekend,
Laura
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Wolkenwoud
Dinsdag en woensdag heeft Fenja voor de groep gestaan, fijn dat het zo
kon. Alle kinderen zijn elke dag helemaal druk met ‘het woord van de dag’.
Vrijdag hebben we een toneelstukje hierover in de viering laten zien, vraag
er maar eens naar!
Groep 5 is met spelling bezig met de v/f en z/s, dit is een herhaling van
eerder dit schooljaar.
Groep 4 is ook aan het herhalen, zij zijn bezig met de klinkerdief.
Ook groep 3 komt in aanraking met echte spellingsafspraken (-d op het
einde van een woord, tussen de w en f bij WOLF komt geen u en -cht
woorden gebruiken ze ook al en de aai/ooi/oei, uw/eeuw/ieuw en ga zo nog
maar even door).
Met rekenen is groep 5 hard aan bezig met het automatiseren van de deeltafels, groep 4 heeft het over grammen en
kilogrammen. Groep 3 oefent met de verschillende rekenstrategieën en het uitrekenen van sommen zonder het gebruik
van rekenrek.
Met nieuwsbegrip ging het deze week over “actie voeren voor klimaat”. We hebben geoefend met het gebruik van
verwijswoorden.
Tijdens de gymles zijn er prachtige sprongen gemaakt! Ook hebben we geoefend met elkaar opvangen tijdens het
bokspringen.

Volgende week vrijdag is het studiedag en dan lekker voorjaarsvakantie!
Er komt een nieuwe lijst te hangen voor het fietsen naar gym, schrijven jullie je naam er weer op? Alvast bedankt!
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
Maandag werken we nog een keer aan de poster of
maquette. Ze zijn bijna klaar. Woensdag kunnen we het
presenteren.
Lynn heeft de observatie kring gedaan. Dat ging heel
goed. Ruben is de volgende keer aan de beurt. .
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KIVA: de kinderen hebben in tafelgroepjes gewerkt aan verschillende stellingen
over omgaan met elkaar.
Nieuwsbegrip: de les ging over de demonstratie van de scholieren voor een
beter klimaatbeleid. Er werd geoefend met het zien van de verbanden en het
was een weet-tekst. Samen werken ging goed.
Alle kinderen hadden dinsdag een knuffel(beest). We hebben erover gepraat,
herinneringen uitgewisseld en elk kind maakte een mooi versje.
Gymles: deze week een heel bijzondere gymles. In plaats van in de gymzaal
zijn we naar het Pelzerpark gelopen en daar hebben de kinderen volop kunnen
rennen door het bos en met elkaar spelen. De zon scheen heerlijk, dus veel
vitamine D opgedaan.

Vrijdag deden we mee in de viering.
Maandag viert Milou haar
verjaardag. Ze is zondag jarig.
Groep 3:
Met spelling wordt in boek 2
gewerkt. Met rekenen worden
sommen geoefend die je beter kunt
omwisselen. Ook de +2 en +1 sommen komen aan de orde. De meeste sommen krijgen ahw. Een naam.
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 hebben het dan over je hoort de klinker lang... maar de klinkerdief haalt er
1 weg. De afgelopen weken werkten we aan woorden waar de klinker kort klinkt mo-llen.
Groep 5:
Met spelling wordt de klinkerdief herhaald.
Met rekenen komen de moeilijke keer sommen terug. 4 x 15, enz. Ook schatten is geoefend. 4 x 0.49 = 4 x 0,50.
Er wordt veel aan tafelsommen gewerkt en geoefend. Maar thuis blijven herhalen is ook belangrijk.
Agenda:
Woe. 20 februari: afsluiting project om 12 uur in de hal
Vrij. 22 februari: studiedag
25 – 1 mrt:
krokusvakantie
Een heel fijn weekend,
Ragnhild en Helma
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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

Taal
We begonnen woensdagochtend met een taalkring en we hebben geleerd over
tegenstellingen. Iets wat het tegenovergestelde is…met wat voorbeelden werd het al snel
duidelijk. Dik – dun, lang – kort, snel – langzaam, breed – smal. Ik vroeg kinderen nog meer
tegenstellingen te bedenken. We spraken ook nog even over het verschil tussen kort en
smal. Joris liet het met zijn handen aan ons zien en dat was een duidelijk voorbeeld. Hierna
gaf ik alle kinderen een kaartje met een woord erop, nu moesten ze op zoek naar de
tegenstelling.
Enkele voorbeelden:
Berg en dal
Glimmend en dof
Noord en zuid
Tam en wild
Leugen en waarheid
We bespraken de tegenstellingen en hierna hebben de kinderen een tekening gemaakt bij het woord. De kaartjes zijn
gelamineerd en nu kan er bijvoorbeeld memory mee gespeeld worden. Leuke manier om nog eens te oefenen!

Rekenen
Met groep 3 hebben we deze week geoefend met de klok. Hele uren, halve uren, kwartieren. Als het 7 uur is en we gaan over
een kwartier eten? Hoe laat is het dan? Bij deze vraag komen 3 dingen kijken. De tijd 7 uur kunnen aflezen, weten dat er 15
minuten in een kwartier zitten, en het begrip kwart over kennen. Van kwart over 7 een kwartier later naar half 8 was nóg
moeilijker. We oefenen lekker door!
Groep 4 oefent nog steeds met de getallen tot 100. Ook de tafels zijn nu heel belangrijk. Ik wil jullie graag als tip meegeven dit
thuis ook te oefenen.
Voor groep 5 is het ook belangrijk de tafels te blijven herhalen. Daarnaast oefenen we met deelsommen en verhaalsommen.
Wat vragen ze hier nu van je? Welke som hoort hierbij? Hoe pak je de som aan?
Keuzewerk
Wat super dat er zoveel enthousiaste ouders (moeders) zijn om te helpen bij keuzewerk. Er werd o.a. gekookt, proefjes
gedaan, geluks- en liefdesmunten gemaakt! Een gevarieerd aanbod voor de kinderen!
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oefenen met slalom bij keuzewerk voetbal

proefjes doen, wat gebeurt er als…….

Maatjes lezen in de groep
Op vrijdagmiddag van 13.00u tot 13.20u lezen we maatjes met elkaar in de groep. Soms kies ik de maatjes, soms kiezen de
kinderen zelf. De kinderen zoeken een lekker leesplekje in de groep en lezen dan samen hardop

Project
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!
De kinderen zijn hard bezig om deze presentatie voor te bereiden. Er zijn al prachtige maquettes gemaakt.
Ik ben echt heel trots op de manier waarop er is samengewerkt en hoe het geleerde terug te zien is in de maquettes!
Fijn weekend! Tot maandag! Groetjes van Lisa
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 18 febr
Woensdag 20 febr
Woensdag 20 febr

Gr.8 huiswerk rekenen
Vanaf 12:00u projectmarkt in de hal voor kinderen en ouders.
Gr. 7/8 ontleden oef 5 (bijwoord vinden)
Gr. 7 werkwoordspelling blz.8 en gr 8. blz.8 en blz.22
Donderdag 21 febr
’s Middags afscheid Leonie.
Di/wo/do febr.
VO-advies gesprekken voor alle groep 8 kinderen en hun ouders.
Vrijdag 22 febr
Studiedag (fijne vakantie!)
Maandag 4 maart zien we jullie allemaal weer graag terug (denk aan je huiswerk 😉 )
Valentijn
Wat leuk om te zien dat jullie zo goed aan je huiswerk gedacht hebben (doe iets roods aan). De eerste liefdes zijn
bekroond met iets lekkers.

KiVa
Het is fijn om met de groep te bouwen aan een goede groepsdynamiek. Dat kan met de
methode van KiVa erg goed. We leren om met elkaar er te zijn voor elkaar. Tijdens deze
oefening zie je dat terug. Geef met morsecode elkaar een boodschap. De start was met een
maatje, maar spontaan werd er gekozen om een langere sliert te maken en het met meer
kinderen door te geven. Mooi om te zien dat iedereen elkaar erbij betrekt.
Spelling
We werken nog steeds met onderstaande 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
20/21:De open en gesloten lettergreep

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

Schaken
Afgelopen woensdagmiddag werd de finale van het schoolschaaktoernooi bij ons op school gehouden! Het was een
spannende middag en onze toppers zijn derde geworden! Semi, Wessel, Anouk, Rolf en Teine: van harte gefeliciteerd
namens ons allemaal! Ook alle ouders bedankt voor het helpen en begeleiden!
“Het was wel spannend, want we stonden gelijkspel met de K. Norelschool. Toen moesten we nog een potje spelen,
zodat we wisten wie er tweede en derde zou worden.” (Teine Bonnema, Coolstars)
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Poema’s
Peggy is maandag en dinsdag (18-19 febr.) afwezig. Elly in dan in de groep. De kinderen hebben al kennis gemaakt met
Elly tijdens Epe on ice.
Project
Aanstaande woensdag vanaf 12:00u ronden wij ons project “de ruimte om ons heen” af door
middel van een projectmarkt.
Op deze markt showen de kinderen uit de middenbouw én bovenbouw hun gemaakte werk over
Nederland en de wereld. De kinderen zijn erg trots op hun werk, dus het is leuk als er ook ouders
komen kijken!
Wees allen welkom vanaf 12:00u!
Beterschap voor alle zieke stamgroepleiders en kinderen uit de bovenbouw! We hopen dat
de komende, zonnige dagen ons allen goed gaan doen!

Vriendelijke groetjes Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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