
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 maart 2019, jaargang 2018/2019, nummer 24 
 
 

Agenda 
 
15 maart 2019 : staking, de school is dicht.  
18 maart 2019 : studiedag team, kinderen vrij 
25 t/m 29 maart 2019 : open week!   
  
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Staking en studiedag 
Op vrijdag 15 maart wordt er een grote stakingsdag georganiseerd voor PO, VO en hoger onderwijs. 
Het team van onze school doet daaraan mee. Die dag is de school gesloten. Op maandag 18 maart hebben  
we een studiedag, dan zijn de kinderen ook vrij. Dat betekent dus een lang weekend! 
 
Wanneer je omhoog zit met de opvang van je kind, je kunt contact opnemen met Koppel-Swoe, Zij verzorgen in 
Kierewam aan het Kerkenveld opvang voor kinderen. Voor meer informatie: telefoonnummer 676767 of email 
planning@koppelswoe.nl.  
 
De directeur-bestuurderswisseling 
Zoals altijd de bedoeling was, gaat ook gebeuren. Er gaat een warme overdracht plaatsvinden van de werkzaamheden 
tussen Johan en mij. Daar nemen we de tijd voor. Je kunt Johan ook al regelmatig tegenkomen op school. Officieel 
neemt hij mijn baan over per 1 april. Daarna bouw ik af.  
 
Flyer 
Voor de komende open week hebben we flyers gemaakt. De flyers kunnen door de kinderen uitgedeeld worden. Als je 
zelf nog iemand op het oog hebt als potentiele ouder, Carla heeft de flyers op haar kantoor liggen. Kom gerust halen.  
 
Fijn weekend gewenst! 
 
Groetjes, 
Janny  
 
 
 

 
Kiddo’s –  
peuteropvang en  

buitenschoolse opvang 
 
Wat een heerlijke week zo na de vakantie. We  
zijn bezig met het thema ‘Welkom’. Dit houdt in  
dat we de hoeken en het opruimen bespreken  
en elkaars namen weer eens oefenen. Dit  
omdat er weer enkele nieuwe kinderen zijn  
begonnen. De nieuwe kinderen hebben een  
verjaardagskalender gemaakt.  
 
In de kring hebben we het over onszelf gehad  
en over de kinderen die bij je in de groep zitten.  
In de gymzaal hebben we in een grote kring  
gezeten en met de bal gerold. Daarbij noemden  
we de naam van het kind waar je de bal heen  
rolde.  
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We hebben een heel gezellig verjaardagsfeestje van Merel gehad. Ze is nu 3 jaar.  
 
Op woensdag hebben we plantjes gepoot, hartstikke leuk. Zo kunnen de peuters het 
groeiproces volgen. Binnenkort gaan we ook starten met het thema lente.  
 
Donderdag zijn we begonnen met jezelf bekijken in de spiegel. Daarna mocht je jezelf 
tekenen in een spiegel op papier. Waar zitten je ogen? Waar zit jouw neus? De 
resultaten zijn prachtig. Volgende week gaan we hiermee verder. 
 
Laura werkt a.s. woensdag voor het laatst op Kiddo’s. Wij hebben met elkaar iets 
moois voor haar gemaakt. Linda zal haar gaan opvolgen.   

 
 
 
Bij de BSO hebben we deze week 
iglo’s, kastelen en huizen 
gemetseld.  
Ook hebben we nieuwe sjablonen 
waar al veel mee getekend is. 
 
Fijn weekend, 
team Kiddo’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Toverhoed 
 
 11 maart kuikentjes een dag in de groep 
 15 maart stakingsdag, er is geen school 
 18 maart studiedag, er is geen school  
 22 maart wij doen mee aan de viering 

Hallo allemaal,  
 
De hele school heeft kunnen horen dat we met ons thema muziek zijn gestart! In de 

constructiehoek kunnen de kinderen naar hartenlust muziek maken en dat was goed te horen. Het 
prentenboek dat centraal staat heet: Trompet voor olifant van Max Veldhuijs. We zullen dit boek regelmatig 
voorlezen en aan de verteltafel kunnen de kinderen het verhaal uitspelen. Het thema muziek staat de hele 
maand maart centraal.  
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Op donderdag is Iris gestart, vanaf volgende week is ze er elke dag. Welkom Iris en we hopen dat je snel op je plek bent 
bij ons in de Toverhoed. Dankzij Mariella en Fenja is het ons gelukt om deze week te vullen, bedankt! 

 
We zijn maandag gestart met het maken van 
mooie voorjaarsknutsels. Gerie en Fleur 
kwamen ons helpen. Er is hard gewerkt en de 
resultaten zijn prachtig geworden, lekker een 
beetje voorjaar binnen! 
 
Aanstaande maandag krijgen we 
nog meer voorjaar binnen: de 
kuikentjes van de opa en oma van 
Elvira komen een dagje bij ons op 
bezoek, leuk! 
 
Taal 
De letter die we geleerd hebben is 
de letter N. 
Ook zijn we bezig met rijmen. We doen 
dit aan de hand van prentenboeken op rijm 
en gedichtjes, kunnen de kinderen de zin 

afmaken. 
Met woordenschat hebben we het gehad over de verschillende soorten muziekinstrumenten.  
 
Rekenen 
Met rekenen oefenen we de begrippen meeste, minste, meer dan, minder dan, de minste.  
Ook hebben we geoefend met verkort tellen. Hoe tel je verder als je het aantal al weet en er wat bijkomt? Tel je dan 
opnieuw of ga je verder waar je bent gebleven?  
We hebben ook geoefend met verdelen van hoeveelheden, hoe kun je even en oneven getallen eerlijk verdelen? 
  
Gym 
Dinsdag hadden we een spelles. We hebben geoefend met touwtje springen, hinkelen, rollen, de handstand tegen de 
muur en dribbelen met een bal. Op donderdag hadden we weer toestellen. André heeft de les voor ons klaar gezet, wat 
was het weer leuk. We oefenden klimmen, glijden, balanceren en springen. André weer bedankt voor het klaarzetten, 
daar zijn we blij mee!   
 

Iris 
Hallo! Mijn naam is Iris van de Wetering en op donderdag 7 maart ben ik gestart ter vervanging van 
Caren in de Toverhoed. Ik ben 23 jaar en ik woon in Kampen. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad 
met mijn twee honden (Lynn en Sam). Ook vind ik het erg leuk om te fotograferen en te reizen. Ik 
heb een hele fijne start gehad in de Toverhoed en ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen, 
ouders en collega’s een mooi schooljaar van te maken! 

 
Keuzewerk 
We hebben tijdens dit thema 2x keuzewerk, op maandag 11 en 25 maart. We zoeken nog ouders of andere 
enthousiastelingen die ons komen helpen. We beginnen om 13.15 uur en gaan door tot ongeveer 14.00 / 14.30 uur. Het 
hoeft niet persé over muziek te gaan, een activiteit over lente of iets bakken of koken is ook erg leuk! Wie oh wie schrijft 
zich in?  
 
Een fijn weekend,  
Hester, Iris, Mariska en stagiaire Noah 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Voor de vakantie hadden we met elkaar een doel gesteld: na de vakantie hebben we allemaal level 1 en 2 van typetuin gehaald. 
We hebben ons doel geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet met de hele groep gelukt is, wel is er duidelijk te 
zien in de resultaten dat er geoefend is; ga zo door!  
De mogelijkheid om blind te leren typen met typetuin wordt alleen in groep 5 aangeboden, maak hier dus gebruik van!  
Vandaag hebben we de lapbooks afgrond. Alle groepjes hebben een mini presentatie gehouden waarin ze vertelde wat hun 
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onderwerp is, hoe ze bij dit onderwerp zijn gekomen en wat ze zelf geleerd hebben tijdens het maken van hun lapbook. In de 
presentatie moesten ze de andere kinderen nieuwsgierig maken naar hun lapbook. Na de mini presentaties werden de 
lapbooks tentoongesteld en mocht iedereen rondlopen om alles te bekijken.  
 
Buiten hebben we nog eens geoefend met alfabetiseren, we hebben een lange rij gemaakt waarbij we stonden op alfabetische 
volgorde van de voornaam (en indien nodig, de achternaam).  
 
Volgende week staat de donderdagmiddag in het teken van het lezen van mooie kinderboeken! Ga je naar de bibliotheek? 
Probeer een genomineerd boek te vinden voor de kinderjury! Op www.kinderjury.nl is de lijst met boeken te vinden. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijn weekend! 
Laura    
 
 
 

Wolkenwoud 
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
In de kring hebben we aan de hand van opdrachtkaartjes verteld over onze 
vakantie. Soms moest je bepaalde woorden in je verhaal stoppen, of moesten de 
andere kinderen ontdekken welke gebeurtenis niet waar is, of raden wat je hebt 
gedaan n.a.v. een tekening. 
We zijn ook direct gestart met het schrijven van een nieuwe tekst voor in ons 
taalboek. De titel is: Een goed gesprek. Met wie heb je in de vakantie een goed 
gesprek gevoerd en waar ging dit over. Probeer letterlijk een stukje van dit gesprek 
op te schrijven. We hebben ook de leestekens geoefend die bij een gesprek horen: 
 “Wat heb jij gezegd?”, vroeg ik. Mamma zei: “Je mag niet alleen!” Mijn vriendje 
vroeg: “Kom je buitenspelen?” 

 
Als illustratie hebben we met verf en nopjesfolie gestempeld. De eerste taalboeken hangen weer aan de wand. Kom ze gerust 
eens lezen en bewonderen. 
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Spelling:  
Groep 3: heeft geoefend met eeuw, uw en ieuw en geoefend met het aan elkaar schrijven van de woorden. Dat gaat al heel 
goed. 
Groep 4 en 5: hadden een herhalingsweek met de categorieën: dubbelzetter, klinkerdief, eind-d, v-f en z-s  en bijvoeglijk 
naamwoorden 
 
Rekenen:  
Groep 3 oefent veel met het betalen op verschillende manieren. Hoe kun je 5 euro betalen of 50 cent? Ook zijn ze bezig 
geweest met getallen plaatsen op een kralenketting/getallenlijn tot 100.  
Groep 4 maakt sommen tot 100 door te springen over de getallenlijn. De tafels worden ook nog steeds geoefend, deze week 
zijn we bezig geweest met de tafel van 9.  
Groep 5 oefent met grote sommen door te rijgen (eerst aanvullen tot heel tienvoud of honderdvoud) en te splitsen. Daarnaast 
worden keersommen met hoge getallen uitgerekend; rekenen met te veel of door te splitsen (6x48 wordt dan 6x50-6x2 en 7x24 
wordt 7x20+7x4).  
 
Gym:  
Met de gymles hebben we de helft van de gymzaal gebruikt om allemaal circusacts te doen (balanceren op een schuine balk, 
lopen op een rollende ton, touwtje springen). Daarnaast hebben we airhockey en monsterbal gespeeld.   
 
Nieuwsbegrip: 
Er zijn prachtige vragen bedacht bij de tekst, het doel van deze week. Alle vraagwoorden zijn voorbij komen: wie, wat, waar, 
waarom, wanneer, welke en hoe. Vervolgens zijn er zelfstandig vragen beantwoord bij de tekst.  
 
Keuzewerk:  
Deze week was er weer veel keuze met keuzewerk. Zo konden de kinderen koken, bloemen 
maken, tekenen, muziek maken en werd er zelf verf gemaakt. Ook kwamen ze van alles te weten 
over de spijsvertering. Wat is het toch mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen en de 
begeleiders zijn.  
 
Agenda: 
Vrijdag 15 maart: stakingsdag team, kinderen vrij 
maandag18 maart: studiedag, kinderen vrij 
Maandag 25 maart: start open week, viering team 9.00 uur 
 
Fijn weekend! 
Rowena & Laura 
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Sterrenhemel 
 
De vakantie heeft goed gedaan. Er zijn veel verhalen verteld. De opdracht voor een tekst 
ging over; schrijf over ‘een goed gesprek’. Leuke teksten zijn er gemaakt. Vrijdag werd er 
een besproken. Deze komt dan in onze ‘lijst ‘te hangen. De verwerking in de map en de 
tekst erbij zijn weer prachtig. Ze hangen voor het raam.... kom maar bewonderen. 
 
Het complimenten uiltje is geïntroduceerd; dit uiltje ligt elke morgen in iemand anders 
zijn/haar la. Hij of zij geeft de hele dag complimenten (minimaal 5), aan het eind van de 
dag proberen we erachter te komen wie het uiltje had. 
 
De observatie kring is afgesloten door Jesse Ryan. We gaan nu een 
andere kringinvulling oppakken. Natuurlijk blijft het leuk als je kind 
iets wil laten zien wat onbekend is!  

 
KIVA: er is uitgebreid gesproken over de omgang met elkaar in de groep.  
 
Nieuwsbegrip: de kinderen oefenden in het stellen van vragen bij een stukje tekst. Het onderwerp 
van deze week ging over het vieren van carnaval.   
  

Gymles : de kinderen genoten van deze les waarin acrobatiek 
centraal stond: lopen over een wipwap; balanceren op een 
rollend vlak, touwtje springen en de hoepel proberen hoog te 
houden. Ook kwam het werpen aan de orde en sjoelen, 
liggend op de buik op een mat. 
 
Groep 3:  
De bijna verdwijnsommen zijn behandeld. En ook de -1 en -2 sommen. Met spelling 
oefenden we de woorden met eer, oor en eur., de fopletter r. 
 
Groep 4:  
We zijn gestart met blok 9. Daar kwam ook de tafel van 9 aan de orde. We leerden 
de tafel van 9 truc. Ken je hem?  
Met spelling herhaalden we de klinkerdief en dubbelzetter. Volgende week komt de 
eind –d aan de orde. 
 
Groep 5:  

Met spelling komt volgende week de eind –d aan de orde.  
Met rekenen komt het rijgen aan de orde. Getallen rijgen tot een rond getal.  
Er wordt veel aan tafelsommen gewerkt en geoefend. Maar thuis blijven herhalen is ook belangrijk. 
 
Agenda: 
Vrijdag 15 maart : stakingsdag.  
Maandag 18 maart : studiedag. 
25 – 29 maart : open week.  
 
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild 
en Helma  
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De Boomhut 
 
Agenda 
Vrijdag 15 maart  : Landelijke staking. Kinderen vrij. 
Maandag 18 maart : Studiedag team. Kinderen vrij. 
Maandag 25 maart : Start open week. 
 
 
Project 
Deze week zijn wij bezig geweest met het 
schrijven van de teksten voor in de 
taalalbums. De opdracht was: schrijf een 
verhaal over een goed gesprek. Met wie 
heb jij in de vakantie een fijn gesprek 
gehad? Waar ging dat over?  

De kinderen krijgen ook altijd een spellingsopdracht mee. Let deze week 
extra op de categorie van de klinkerdief bijvoorbeeld. We hebben geoefend 
met aanhalingstekens.  
Vanaf volgende week hebben we twee weken project duurzaamheid en 
daarna starten we met project verkeer. 
 
Op de projectmiddagen hebben we ook Engels gedaan. We zongen een lied 
in Nederlandse versie en Engelse. Waar gaat het over? Welke woorden ken 
je al? Het lied zongen we in de viering.  
 
Jessica, Floris en Nina maken de achtergrond voor de teksten in hun 
taalmap.  
 
Gym 
Vanaf deze week ben ik begonnen met het geven van gym aan de bovenbouwgroep Bee Happy. Dat betekent dat Paula een 
half uurtje bij ons in de groep komt en de instructies overneemt. Ik fiets met haar groep naar de gym en Paula brengt de 
kinderen van de Boomhut vervolgens naar de gym. Ik gym dan zelf 
met ze! Jesse zei: ‘Dan wordt onze gymles extra leuk, want dat 
heb je al een keer met de bovenbouw kunnen oefenen.’ Haha, zo 
is dat ;)  
Natuurlijk zit je net als bij alle andere vakken met een 
niveauverschil tussen midden- en bovenbouw en zal het aanbod 
differentiëren.  
 
We speelden hetzelfde spel als de bovenbouw, alleen hebben wij 
het net niet gebruikt en hadden we net iets andere spelregels. 
Maar er werd ook geoefend met gooien en verdedigen.  
 
Kiva 
Deze week hadden we voor Kiva een gastles. Petra, de moeder 
van Mart, weet veel over gedrag en gevoelens vanuit haar werk. 
Het thema van de kivales was dan ook emoties. Gevoelens 
hebben we allemaal, die mogen er ook zijn. Hoe kun je ze 
herkennen bij jezelf en bij de ander? Waar kun je de emoties op of 

in je lijf voelen? Een prachtig open kringgesprek, waarbij er 
naar elkaar geluisterd werd en op elkaars verhaal werd 
gereageerd. Naast de voorbeelden die werden gegeven door 
de kinderen heeft Petra oefeningen met de kinderen gedaan.  
 
Rekenen groep 5 
Groep 5 heeft deze week een nieuwe strategie geleerd. 
Namelijk die van ‘langs een rond getal’ rekenen. Sommen als 
299 + 45 zijn gemakkelijker uit te rekenen wanneer je 299 
‘rond’ maakt. We noemen dat ook wel afronden op een tiental, 
honderdtal of duizendtal. 300 + 44 is makkelijk uit te rekenen. 
Bij 397 + 36 moet je er wel aan denken van je antwoord 3 af te 
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halen of te rekenen met 400 + 33. De minsommen werken hetzelfde!  
We kennen nu dus de volgende strategieën: rijgen, splitsen, aanvullen, langs een rond getal. Deze komen in de bovenbouw 
allemaal weer terug. Vaak lukt het rekenen met deze strategieën goed, maar soms is het nog lastig om te zien wanneer je het 
best welke strategie kunt toepassen.  
 
Keuzewerk  
Er was een gevarieerd aanbod aan keuzes! Bakken, muziek, creatief, menselijk lichaam.....TOP! Vind je het leuk om iets met 
sport en spel te doen? Of heb je andere leuke ideeën? Of heb je geen idee, maar wil je wel graag iets doen? Kom even bij ons 
langs! 
 
Geniet van jullie weekend en tot maandag. 
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda                                         
Maandag 11 mrt           Geen huiswerk, Engels is op woensdag.  
Dinsdag 12 mrt             Groep 8: Jullie nieuwe mapje van groep 8 ondersteuning.  
Woensdag 13 mrt         Groep 7/8 ontl. Oef. 7 en ww-spelling blz 10. groep 8 ook blz. 24  
Woensdag 13 mrt         Groep 6/7/8: Toets Engels Unit 4  gr.6:EN -> NE,   
                                      gr.7/8: EN <--> NE, (groep 8 spelling correct).  
  
Schoolvoetbal 2019: begeleiding gezocht!  
  
Jongens groep 7 en 8       (plus enkele meiden)  3 april bij v.v. Oene  
Meiden groep 7 en 8  10 april bij v.v. Emst  
Jongens groep 5 en 6  17 april bij KCVO  
Meiden groep 5 en 6  24 april EZC`84  
  
Het is bijna weer zover! Het schoolvoetbaltoernooi 2019! De kinderen hebben er al erg veel zin 
in! In deze weken zullen wij de programmaboekjes ontvangen en laten wij jullie weten hoelaat de kinderen aanwezig  
moeten zijn.  
Wij zijn voor alle teams nog op zoek naar begeleidende ouders. Graag even melden bij Nicolet of 
Peggy, alvast bedankt!  
  
Belangrijk: Het toernooi van de meiden groep 5 en 6 valt in onze vakantie!  
  

Bezoek aan de tuinen van Paleis Het Loo  
Wij zijn uitgenodigd om een gastles te volgen 
genaamd ‘Pronktuin’ op Paleis Het Loo te 
Apeldoorn.  
  
4 april 10:00u tot 11:30u (twee groepen)  
4 april 13:00u tot 14:30u (één groep)   
  
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen rijden 
en een groepje van maximaal 5 kinderen willen begeleiden. In 
totaal hebben wij per stamgroep ongeveer 4 begeleidende 
ouders nodig.  
Graag horen wij van jullie wie er gezellig mee wil, dit kunnen 
jullie aangeven bij de stamgroepleiders.   

  
Dinsdag geen gym voor de Coolstars  
De Coolstars hebben a.s. dinsdag geen gym in de klimtuin, ze hebben een sportieve invulling bij RSG. Er is geen fiets 
nodig.  
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Rekenrijk  
Deze week hebben we geleerd dat 1 liter water precies in een kubus van 1dm3 past. Eén kubieke decimeter is dus 
hetzelfde als een liter!  
Daarnaast is groep 8 veel bezig met het optellen van kommagetallen en leerden zij tijdens de extra begeleiding op 
donderdagochtend veel over breuken.  
Groep 7 heeft geleerd om een oppervlakte, die niet vierkant of rechthoekig is, uit te rekenen. Bijvoorbeeld het zeil van 
een zeilboot.  
               
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)   
  
Je kan thuis de categorieën oefenen via bloon.nl    (voorbeeld inlog: PM6  ww: poema)  
  
Project:  
We zitten nu helemaal in de tijd van de pruiken en revoluties. Vraag 
maar eens aan je kind wat de patriotten zijn.  
 
Bee Happy:  
Zoals iedere groep delen wij lief en leed. Maandag hebben wij alle 
vakantiebelevenissen aan elkaar verteld. Van wintersportvakanties, 
bezoek aan pretparken, restaurants tot aan logeerpartijen toe. Helaas 
had Rolf ook slecht nieuws: hun paardje hebben ze moeten laten 
inslapen.  
We zijn begonnen met het maken van een werkstuk. Na het kiezen van 
een onderwerp, is er een onderzoeksvraag opgesteld en nu zijn de 
kinderen druk bezig met het zoeken van allerlei informatie. Na een 
moeizame start (waar moet je beginnen?), komt het enthousiasme 
steeds meer op gang. Leuk om te zien!  
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Groep 8:  
Groep 8 heeft de eerste ochtend van de extra begeleiding achter de rug. Er is hard gewerkt aan de breuken, procenten 
en kommagetallen. Leestekens zijn aan bod gekomen, spelling en werkwoordspelling. Tussendoor twee potjes 
"Levend Stratego", beide gewonnen door........  

                 
Super gezellig: groep 8-ers 
onder elkaar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendelijke groetjes; Paula, Nicolet, Elly en Peggy  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


