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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
Vakantie
Met een goed gevoel kunnen we allemaal de vakantie in gaan. We hebben mooie afsluitingen van de projecten
gezien of per foto mee kunnen maken.
Het afscheid van Caren en Leonie is goed gevierd. Door zo’n afscheid merk je de betrokkenheid van iedereen bij
onze school. Ook is er al kennis gemaakt met Iris. Paul kom na de voorjaarsvakantie kennismaken.
En…. we hebben een nieuwe directeur-bestuurder!
Dat wordt een hele fijne start van de voorjaarsvakantie!
Fijne vakantie gewenst allemaal,
Groetjes,
Janny

Onze nieuwe Directeur Bestuurder vanaf 1
april: Johan van der Pols
Wij zijn blij om hier te kunnen schrijven dat we
vanaf 1 april 2019 een nieuwe Directeur
Bestuurder hebben!
Dan zal Johan van der Pols (zie foto) het stokje
overnemen van Janny Bolink.
Johan (55 jaar, woont in Barneveld) is een
enthousiaste bestuurder en een ervaren onderwijsman. Hij werkte de laatste
14 jaar bij Stichting Edukans, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor
verschillende programma’s in het basisonderwijs. Daarnaast heeft hij zelf vele
jaren les gegeven, hij was leerkracht geschiedenis en maatschappijleer in het
voortgezet onderwijs.
Johan is na een uitgebreid proces door ons als Raad van Toezicht (RvT)
gevraagd om de rol op zich te nemen.
Toen we vorig jaar van Janny hoorden dat zij had besloten om een nieuw, eigen
pad in te slaan en haar rol van Directeur Bestuurder neer te leggen zodra een
opvolger gevonden is, zijn we aan de slag gegaan. We hebben met het hele
team samengezeten om een profiel te schetsen van onze ideale nieuwe
Directeur Bestuurder. Uitgangspunten waren dat het iemand moet zijn die met
ons verder wil in het Jenaplan gedachtengoed, een leider die rust en structuur
brengt voor het team en die verbindt. Verbinden met het team, ouders en
kinderen, samen de bijzondere en mooie school die we hier hebben voortbouwen en nieuwe aansprekende initiatieven verder ontwikkelen.
Op basis van dit profiel zijn advertenties geplaatst en verschillende kandidaten
benaderd. Dit heeft geresulteerd in ruim twintig kandidaten voor de rol. Als RvT
hebben wij een voorselectie gemaakt en zeven kandidaten gesproken. Daarvan
zijn er uiteindelijk twee gekozen die hebben kennisgemaakt met verschillende
teamleden en de MR. Wij hebben toen eensgezind gekozen voor Johan!

Na de vakantie zal er ruime gelegenheid zijn om met Johan kennis te maken.
Vanaf deze plek wensen wij jou vast veel succes Johan!
Hartelijke groet,
RvT ’t Hoge Land
Loraine van Veen
Patricia Huisjes
Maarten Heere

Afscheid nemen
Lieve allemaal, wat was het een geweldig afscheid! In de stamgroepen, waar ik werkte, heb ik tijdens mijn
laatste werkdagen nog fantastische dagen gehad. Wij speelden spelletjes met als thema ‘Ik houd van
Holland’. De sfeer in de groepen was helemaal top! Afgelopen woensdag, tijdens mijn laatste werkdag,
realiseerde ik mij dat na 12 jaar werken bij ’t Hoge Land, met heel, heel, veel plezier het afscheid er dan
donderdagmiddag echt zou komen. 12 jaar geleden werd ik gevraagd om in te vallen en ik ben toen nooit
meer weg gegaan. Ja, toen ik met zwangerschapsverlof ging maar na het verlof stroomde ik iedere keer
zo weer in. Alsof ik niet weg was geweest! Iedere dag reed ik vanuit Dronten met een ontzettend grote
lach op mijn gezicht naar Epe en ´s middags reed ik ook op die manier weer terug! En geloof mij, dat is een
heel fijn gevoel! Mijn motto: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd  De lieve kinderen, de
prachtige ouders, al mijn gezellige collega’s….. Ik ga iedereen ontzettend missen. Het is alsof ik nu mijn
familie verlaat. Het voelt dan nu ook erg ‘dubbel’ dat ik voor mijn eigen gezin kies en in mijn eigen regio ga
werken. Ik ga mijn passie en energie weer stoppen in een nieuwe uitdaging! Voor nu: Iedereen bedankt
voor al die prachtige jaren!
´Afscheid nemen bestaat niet!’
Fijne vakantie allemaal!
Lieve groetjes en tot ziens. Leonie

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
De laatste week voor de vakantie hebben we nog gewerkt aan het thema ‘wonen’. We
hebben nu alle slaapkamers en huizen bekeken en besproken. Leuk om te zien dat
de peuters in de kring allemaal wel iets durfden te vertellen.
We hebben met kleine bouwblokjes huisjes
gemetseld. Dit deden we met een
bloempapje. Zie de foto’s. Ook mochten ze dit
uitproberen met suikerklontjes.
Na de vakantie starten we met het thema
‘welkom’. Dit is een thema waarbij we vooral
werken aan de “regels”. Waar staan de
spullen? Hoe heten de hoeken en wie zijn
wij? Dit doen we vaker na een vakantie en als
we nieuwe kinderen in de groep hebben.
Na 2 weken thema welkom, gaan we beginnen aan het thema ‘lente’.
Bij de BSO zijn deze week, ondanks de lente temperaturen buiten, winterlandschappen
gemaakt!
Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie en we zien elkaar weer in week 10.

Jenaplanschool ’t Hoge Land

-2-

Fijne vakantie,
team Kiddo’s

De Toverhoed





7 maart Iris start
8 maart wij doen mee met de viering
15 maart stakingsdag, er is geen school
18 maart studiedag, er is geen school

Hallo allemaal,
Op woensdag hebben we ons thema ‘Ridders, prinsessen en kastelen’ heel goed en feestelijk
afgesloten met een bezoek aan kasteel de Cannenburch. We begonnen met een wandeling door het prachtige park,
daarna was er een rondleiding door het kasteel door 3 jonkvrouwen. De kinderen wisten veel over het kasteel en ze
zaten vol met vragen. De groep werd in 3-e verdeeld zodat de kinderen in kleine groepen door het kasteel konden.
Iedereen weet nu waar de sleutel van de schatkist ligt en ook dat er een geheim sleutelgat is. We kregen veel kamers te
zien, wat waren er veel deuren en gangen! Ook zagen we de schietgaten en de kanonnen en weten we nu waar
vroeger de ophaalbrug was. We hebben het billenbad bekeken en we weten dat kleine jongetjes ook jurken aan
hadden. De jonkvrouwen hadden veel leuke verhalen over het kasteel en riider Maarten. Na de rondleiding was er een
kleine picknick voor het kasteel en daarna gingen we moe maar heel gelukkig terug naar school. De jonkvrouwen
complimenteerden ons met zulke lieve, rustige en geinteresseerde kinderen, ze merkten dat ze er veel van wisten.
Ouders bedankt voor het rijden en begeleiden!
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Alle Toverhoedjes gingen naar huis met
een kastelen paspoort van het Gelders
Landschap & Kastelen, het is een
stempelkaart van in totaal 7 kastelen.
Na de vakantie beginnen we met het thema Muziek! Op maandag 4 maart is er geen keuzewerk. We starten weer op 11
maart met keuzewerk, we hopen dat er weer veel ouders zijn die ons komen helpen. Keuzewerk is elke maandag van
13.15 tot 14.00 uur.
Afscheid Caren
Afgelopen donderdag was mijn afscheid. Wat een prachtige bloemen heb ik gekregen van alle Toverhoedjes! Helemaal
zelf geknutseld! En deze kan ik altijd bewaren, want ik hoef ze geen water te geven. Ik wil alle kinderen en ouders
bedanken voor deze fijne tijd, lieve knuffels, woorden en cadeautjes. Dat maakt het afscheid nemen nog weer wat
moeilijker. ;-)
Alle kinderen hebben een potlood gekregen met een kaartje eraan. Voor de groepen heb ik twee boeken gekocht: een
prentenboek over muziek (het nieuwe thema na de vakantie) en een Engels prentenboek.
Van de collega’s heb ik een smartgame, Engelse prentenboeken, een boek over hoogbegaafdheid en het nieuwe boek
van De Gorgels gekregen. Lieve collega’s, ontzettend bedankt voor alles!
Tot ziens! Lieve groeten, Caren

Nog even het plaatje voor na de vakantie:
Toverhoed rood
Maandag 4 maart
Hester
Dinsdag 5 maart
Fenja
Woensdag 6 maart
Hester
Donderdag 7 maart
Iris
Vrijdag 8 maart
Hester

Toverhoed geel
Mariska
Hester
Mariella
Hester
Iris

Een hele fijne en zonnige vakantie voor iedereen, tot over een week!
Mariska, Caren, Hester en stagiaire Noah
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Groep 5 op donderdagmiddag
De middag begon voor zes kinderen met een kinderraadvergadering. We hebben ons boek ‘Pudding Tarzan’ uit en er is extra
aandacht geschonken aan typetuin. We hebben ons een doel gesteld voor na de vakantie: level 1 en 2 in het groen en level 3
geel. Hiervoor moet in de vakantie natuurlijk wel hard geoefend worden! Willen jullie erop letten dat de kinderen niet alleen de
hoge levels oefenen? Maar zich echt richten op level 1 t/m 3.
De presentaties van de lapbooks hebben we verschoven voor na de vakantie. We hebben buiten verschillende spellen met
elkaar gespeeld. En een mooie teambuilder gedaan; allemaal bij elkaar op schoot zitten!
Na de vakantie beginnen ook de ‘leesweken’, alle kinderen van groep 5 zitten dit jaar namelijk in de kinderjury voor het beste
kinderboek! Nieuwsgierig welke boeken allemaal op de leeslijst staan? Ga
dan naar www.kinderjury.nl.
Fijne vakantie allemaal! Veel typeplezier 
Laura

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
We hebben deze week de laatste hand gelegd aan
ons project: Een rondje door Nederland. Ook zijn er
prachtige mind maps gemaakt over Nederland
Woensdag was de grote presentatie. Vol trots
hebben ze hun werkstukken en maquettes getoond
aan alle belangstellenden. En wat een opkomst. Fijn
dat er zoveel interesse was. Het was zeer geslaagd.
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Na de vakantie duiken we weer de geschiedenis in. We vertellen hier meer over in het volgende bulletin.
Leeskrakers:
Sinds kort maken de kinderen van de middenbouw opdrachten uit leeskrakers. Dat zijn echte puzzels en doordenkers. Het was
de bedoeling om dat 1 à 2 keer per week samen te doen, maar de kinderen vinden het zo geweldig dat we er deze week wel 3
gemaakt hebben. De bladen gaan na bespreking mee naar huis.
Spelling:
Groep 3: heeft geoefend met eeuw, uw en ieuw
Groep 4 en 5: hebben de klinkerdief herhaald. We doen regelmatig oefendictees. Dit gaat steeds beter.
Rekenen:
Groep 3 is druk met de getallenlijn tot en met 100. Ook komen er veel geldsommen aan de orde.
Groep 4 oefent met de tafels en sprongen op de getallenlijn. Het zou fijn zijn als er thuis ook geoefend kan worden met
tafelsommen.
Groep 5 oefent verder met deelsommen met rest en het lezen/invullen van tabellen. Daarnaast zijn ze aan het stoeien met
kommagetallen en het schatten van bedragen.
Gym: we hebben geoefend met slaan met een knuppel, plankje of racket. Ook hebben we een enorm tafeltennisspel gedaan,
erg grappig! Het derde spel was matje verwisselen (i.p.v. boompje verwisselen). We hebben veel plezier gehad.
Denken jullie aan de fietslijst naast de deur?
Nieuwsbegrip: we hebben een blokles gemaakt. Alle behandelde strategieën kwamen terug in één les. De tekst ging over
hacken, een lastig onderwerp waar de kinderen inmiddels al veel meer vanaf weten.
Keuzewerk:
Deze week was er geen keuzewerk i.v.m. de presentatie van ons project. Na de vakantie is er wel weer gewoon keuzewerk. We
kunnen nog enthousiaste ouders of familieleden gebruiken, die een keuzewerk activiteit willen begeleiden.
Fijne vakantie!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
Het project is afgesloten met een mooie
‘overzichtstentoonstelling’ in de hal. Er waren veel
belangstellenden. Ook ik genoot van alle andere presentaties
van MB en BB. Echt een mooi geheel.
De kinderen hebben enorm goed samengewerkt. In de MB is dat
niet vanzelfsprekend. Een mooie stap vooruit.
Dinsdagmiddag hebben we even iets anders gedaan. N.a.v. de
versjes over de knuffel (13 februari) maakte iedereen een mooie
knuffel tekening. Het speciale effect werd met kaarsvet
gekregen. Vraag er maar eens naar.
We hebben een gezellige verjaardag van Milou gevierd.
Met KIVA praatten we over de rollen van kinderen die bij het
pesten betrokken zijn. Na de vakantie gaan we hiermee verder.
Ruben heeft een heel goede en leuke observatiekring gedaan. Hij had een striptang
meegenomen en liet ons zien hoe dit werkt. Na de vakantie is Jesse Ryan aan de beurt.
Nieuwsbegrip: we deden de bloktoets zodat de kinderen konden laten zien wat zij de
afgelopen periode geleerd hebben. Het onderwerp was deze keer: Hackers.
Gymles: in de gymzaal mocht volleybal gespeeld worden met een enorm grote blauwe
bal. Ook oefenden we het weg slaan van een tennisbal met een plankje.
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Groep 3:
Er is hard gewerkt. Er zijn woorden met 2 of meer medeklinkers gemaakt. Ook zijn we gestart met
het de spellingsregel eeuw, ieuw en uw. De toets die blok 8 afsluit is gemaakt. Na de vakantie
verder met blok 9. de klok, de juiste tijd aflezen wort nog vaak geoefend.
Groep 4:
Blok 8 is afgerond met een toets. Spelling gaat over de klinkerdief. Mo- len, ra-men. We herhalen
vaak.... je hoort de klinker lang... maar je schrijft hem kort.
Groep 5:
Met spelling wordt de klinkerdief herhaald. Met rekenen is blok 8 afgerond.

Agenda:
4 mrt: start school
Een heel fijne vakantie,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Agenda
Vrijdag 8 maart : Wij zitten in de viering. Komen jullie kijken?
Vrijdag 15 maart : Landelijke stakingsdag.
Het eerste zonnetje
Wij hebben er in ieder geval al van
genoten. Op de chillspot lazen we in ons
eigen boek.
Gym
We hebben slagbal met hindernissen
gespeeld. Als eindspel speelden we voetje
van de vloer, een variant op tikkertje.
Handig met al die materialen die al klaarstonden!
Ik heb inmiddels mijn
gymdiploma behaald en dus
helemaal gymproof!
Rekenen
De tafels zijn de basis….maar
wat zijn het eigenlijk? We leren altijd eerst het begrip en daarna de kale som.
Oefenen jullie in de vakantie ook de tafels? We leggen de kinderen uit waarom het
belangrijk is om de tafels te leren. Bijvoorbeeld voor het boodschappen doen.
Tafeltips: samen zingen (YouTube), speel samen tafelbingo, gebruik lego blokjes
of domino stenen en maak keersommen. Een ander leuk idee is: doe toneelstukjes
samen. Bijvoorbeeld:
Iemand werkt in een winkel en verkoopt boeken. Elk boekje kost 3 euro (liefst nog
echt prijsje op maken). Iemand anders wil graag 4 boekjes kopen. Hoeveel moet
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ze betalen? Je doet 3euro+3euro+3euro+3euro=12 euro. Je kunt er een keersom van maken. 4 boeken keer 3 euro. 4 x 3 = 12
euro!
Project
Maandag en dinsdag hebben we de puntjes op de i gezet voor de laatste voorbereidingen. Alles werd keurig in overleg
afgewerkt en de presentaties werden voorbereid. Leuk dat jullie kwamen kijken bij onze afsluiting. Na de vakantie starten we
met een nieuw thema.

Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie! Geniet ervan! Tot maandag 4 maart!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 4 maart zien we jullie allemaal weer graag terug (denk aan je huiswerk 😉 )
Woensdag 6 mrt
Groep 7/8 ontl. Oef. 6 en ww-spelling blz 9. groep 8 ook blz. 23.
Afsluiting project 'de Ruimte om ons heen':
Afgelopen woensdag hebben de kinderen aan elkaar laten zien waar zij mee bezig zijn geweest de afgelopen weken.
Alles in het teken van de ruimte om ons heen. Van de verschillende grondsoorten in Nederland tot flora en fauna in ZuidAmerika.
In de Coolstars hebben de kinderen in groepjes een Worldbox gemaakt over de verschillende continenten. We hebben
de Worldboxen ook voor elkaar beoordeeld op netheid en informatie. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken naar het uiterlijk
van de box, zag de box er mooi verzorgd uit? Maar ook naar de informatie. Was de informatie in eigen woorden
geschreven, duidelijk en interessant om te lezen?
Na de vakantie starten we met het nieuwe project 'Tijd van de pruiken en revoluties'.
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Afronding keuzewerk:
Afgelopen dinsdag was de laatste les keuzewerk van dit blok. De kinderen hebben veel plezier gehad tijdens keuzewerk!
Iedereen bedankt voor alle hulp en inzet!
Na de vakantie starten we met het nieuwe blok. In de hal kunnen jullie je nog steeds opgeven om mee te helpen.

Afscheid van Leonie:
Deze week was de laatste week van Leonie op ‘t hoge Land. We hebben afscheid genomen met een lach en een traan.
Bedankt voor alles en we hopen dat je eigen kinderen en de nieuwe kinderen net zo genieten van je.

Spelling:
Komende weken komen de volgende categorieën aan bod:
Groep 6: -tie (politie), au(w)/ou(w), -ge (garage) en heid/teit
(majesteit).
Groep 7: -tie (politie), p=b (krab), Y (baby) en trema (zeeën)
Groep 8: -tie (politie), p=b (krab), Y (baby), trema (zeeën) en –aatje (opaatje)
Vriendelijke groetjes Paula, Nicolet, Leonie en Peggy
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