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Agenda
18 maart 2019
25 t/m 29 maart 2019
29 maart
1 april
18 april t/m 5 mei

: studiedag team, kinderen vrij
: open week!
: afscheid Janny
: start Johan
: Meivakantie

Weekbericht van het Team
Meivakantie
De meivakantie staat niet helemaal duidelijk op de kalender. De vakantie start op 18 april, dan heeft het team
een studiedag en de vakantie eindigt op 5 mei. Een lange periode achter elkaar.
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 mail:
planning@koppelswoe.nl.
Afscheid Janny
Nog een paar weken en dan neem ik afscheid en begint Johan aan de mooie uitdaging. We hebben al een paar keer
afgesproken en dat blijven we ook nog een tijdje doen. Nu loopt Johan met mij mee, op 1 april ruilen we van positie. Dan
ben ik nog even de achtervang voor Johan. Je zult ons dus allebei nog vaak zien in school.
En dan komt de onvermijdelijke vraag: Hoe wil je je afscheid?
Daar heb ik over nagedacht en ik heb een idee waar ik jullie ook voor nodig heb.
In 2005 heb ik al een keer afscheid genomen met een geweldige viering waarin de kinderen hun bijdrage aan leverden
en afscheid namen van mij. Ik wil het dit keer anders doen, ik heb het nog niet ingevulde idee om zelf de viering te doen.
Daarbij denk ik aan mooie herinneringen, bijzondere momenten, dingen waar we trots op zijn als school. het lijkt me
geweldig om die met jullie allemaal te delen. Dus een beetje verleden (ik ben begonnen in 1982), maar ook het heden,
het nu.
Willen jullie meedenken en dingen mailen wanneer je denkt: dat is iets! En dan
denk ik ook aan foto’s en filmpjes. Er zijn ouders op school die ook in de
startperiode op ’t hoge land waren als kind. Hebben jullie speciale herinneringen
die ik ook heb? Zou het niet mooi zijn om zoiets voor elkaar te krijgen??
Vanaf 13.00 uur ga ik de groepen in om afscheid van de kinderen te nemen.
Na de viering lijkt het mij gezellig om van jullie afscheid te nemen met een
borrel en een hapje. Lekker informeel, geen gedoe.
Open week
Vrijdag zijn de borden van de open week door Dries in het dorp geplaatst. Ik
hoop dat ze goed opvallen.
Wanneer jullie mensen kennen met kinderen die op zoek zijn naar een leuke
school, wil je ze dan uitnodigen? Carla heeft nog flyers op kantoor liggen.
Fijn en droog weekend gewenst!
Groetjes,
Janny

Lezing Jeugd & Social ?? Media
Op dinsdag 26 maart, tijdens de open week, komt Jeroen Molenaar langs. Jeroen is kindercoach en komt deze avond
wat vertellen over kinderen en het omgaan met social media. Naast richtlijnen is er tijdens deze avond ook ruimte voor
discussie.
Hoe ga je om met die mobiele telefoons? Gamen….word je daar als ouder/verzorger ook zo gek van? Wat doe je….
Straf je? Verbieden?
Mooie thema’s waar we met zijn allen over kunnen praten. U komt toch ook?
Wanneer: dinsdag 26 maart 2019
Hoe laat: 20 uur
Locatie: jenaplan Epe

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Afgelopen week was het de laatste week rondom het thema Welkom. We hebben foto’s van de
kinderen genomen, in verschillende hoeken en met hun vriendje of vriendinnetje. Deze mochten
ze later bestempelen. Een leuke techniek die we niet zo vaak hebben gedaan. Zo komen ook alle
namen weer aan bod.
Verder hebben we gemerkt dat de regels er steeds beter in zitten. Fijn!
Dinsdag kregen we kuikens op de groep. Deze zijn bij de opa en
oma van Marinke en Elvira geboren. Wat leuk dat wij ze ook
altijd even mogen hebben voor een paar uurtjes. Bedankt! De
kinderen vonden het heel interessant. Daarom hebben we direct
een mini thema, ‘de kip’, opgezet. Hier werken we volgende
week ook aan en dan gaan we langzaam over naar het thema
lente.
Woensdag heeft Laura afscheid genomen. Linda gaat haar
vervangen. De eerste twee
woensdagen helpen Danielle en
Mariella haar nog, hierna start ze
zelf. Ze kent Kiddo’s al omdat ze
ook op de BSO werkt. Dat is fijn!
De BSO-kinderen hebben
vogeltjes gemaakt. Er kwamen
veel verschillende creaties voorbij. Leuk om te zien!
Tijdens de stakingsdag en ook tijdens de studiedag a.s. maandag is
de BSO op Kierewam de hele dag geopend. Dat wordt vast weer
heel gezellig!
Fijn weekend,
team Kiddo’s
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De Toverhoed



18 maart studiedag, de kinderen zijn vrij
22 maart wij doen mee met de viering

Hallo allemaal,
Hoera, Jurre is 6 geworden en dat heeft hij met
ons gevierd, gefeliciteerd Jurre! We konden voor
het eerst onze prachtige nieuwe verjaardagstaart
gebruiken. De moeder van juf Peggy had deze voor ons gehaakt, erg leuk!
Maandag was het een gezellige boel in de groep. We hadden de kuikentjes van
Elvira haar opa en oma in de groep. Wat waren ze lief en schattig. ‘s Middags kwam
Heidi tijdens keuzewerk meer vertellen over kippen en kuikens.
Keuzewerk
Maandag was er weer keuzewerk. Er waren leuke
activiteiten, ouders en Gerie bedankt weer. Op het moment
lukt het niet zo goed om voldoende ouders/begeleiding voor
het keuzewerk te vinden. Dat is wel jammer. We
onderzoeken graag waarom het niet zo loopt, kunnen jullie
niet, vinden jullie het lastig om iets te verzinnen? We horen
het graag.
Rekenen
Met rekenen hebben we geoefend met sorteren van groot
naar klein, van dik naar dun. We zijn bezig geweest met
verdelen en eerlijk delen en we hebben voorzetsels als
boven, onder, achter, naast etc geoefend.
Taal
We hebben geen nieuwe letter geleerd. Vorige week hadden we de N geleerd. We zijn bezig geweest met
rijmen en woorden hakken in woordstukjes.
Schrijfdans
Toverhoed geel had deze week schrijfdans, zij hebben prachtige mandala’s gemaakt. Hierin zijn alle
figuren verwerkt die we de afgelopen periode hebben geoefend.
Gym
Op dinsdag hadden we spelles. We hebben toen gedanst op verschillende muziekstijlen. Op donderdag
hadden we toestellen. André, de vader van Jade, had ons op woensdag weer geholpen om een parcour
klaar te zetten. We hebben geoefend met klimmen, zwaaien, hangen en slingeren, ook hadden we de
wiebelladder om in te klimmen, het was weer een leuke gymles. André bedankt!
Overblijven
Met overblijven gaan we ervan uit dat de kinderen opeten wat ze mee hebben
gekregen van thuis. De overblijfouders kijken altijd wat er op is, mocht een kind
veel mee hebben en niet meer op kunnen dan maken de overblijfouders altijd een
afspraakje wat ze op eten. Er is ruim een half uur om te lunchen. Mocht je kind
geen korstjes lusten dan zou je die er thuis af kunnen halen.
Thema muziek
We zijn druk aan het oefenen met grafische notatie. We gebruiken vormen. We
spreken met de kinderen af welke vorm voor welk instrument staat. Als je jouw
vorm ziet dan mag je muziek maken. De kinderen kunnen dit ook in de
muziekhoek op de gang doen. Ook hebben we gedanst op allerlei muziekstijlen.
Volgende week komt Ineke, de moeder van Jurre viool spelen bij ons.
We genieten van de modder
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Groep 5 op donderdagmiddag
We zijn begonnen!
De groep leek bijna op een echte bibliotheek, er stonden zo veel boeken klaar! We hebben het gehad over genres en boeken in
verschillende genres ingedeeld. We hebben en lijstje met vragen ingevuld, dat lijstje kan ons helpen bij het kiezen van een
boek. Er is lekker rondgesnuffeld tussen de boeken en iedereen heeft een half uur kunnen lezen.
Een deel van alle boeken bestond uit genomineerde boeken van de kinderjury. De boeken blijven op school, wel zijn ze mee
naar de eigen stamgroep. Elke donderdagmiddag nemen de kinderen nu hun eigen leesboek mee en starten we met een half
uurtje lezen. Dit zijn de zogenoemde “leesweken”, lekker veel lezen dus!
Mochten de genomineerde boeken nou echt een te hoog niveau hebben voor je kind (om zelfstandig te kunnen lezen), dan zou
het super tof zijn als het lukt om zo’n boek thuis samen te lezen; geen boek te vinden in de bibliotheek? Laat het me weten dan
regel ik een boek van school die mee mag naar huis.

Fijn weekend!
Laura

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Deze week hebben we gesproken over
duurzaamheid. We hebben ons gericht op
drinkwater. Hoe wordt drinkwater gemaakt? Hoe
komt het drinkwater in de huizen terecht? Waar
gebruiken we water voor? Waar gaat ons
afvalwater heen? We hebben veel geleerd via
de site droppiewater.nl.
In de kring hebben we geleerd in welke vorm
water kan voorkomen; vast, vloeibaar en in
damp. En we hebben deze woorden behandeld:
sproeien, druppelen, spuiten, stromen en spatten.
De kinderen hebben posters gemaakt; hoe we zuiniger om
kunnen gaan met (drink)water.
Volgende week richten we ons op papierverbruik. Hoe wordt
papier gemaakt?
Spelling:
Met de hele stamgroep oefenen we woorden op eigen niveau
met de eind-d. Maak van een woord meervoud dan hoor je of je de t of de d moet schrijven aan
het eind van een woord.
paard-paarden, verkeersbord-verkeersborden, maandblad- maanden/bladen.
Rekenen:
Groep 3 We oefenen van plaatje naar rekentaal. De kinderen moeten zelf de som halen uit de
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afbeelding.
Groep 4 oefent met de tafels. Hoe reken je antwoorden uit? Maak gebruik van wat je al weet: 1x meer, 1x minder, de helft, het
dubbele.
Groep 5 is bezig geweest met aanzichten, omtrek en oppervlakte.
Gym:
Er stond een reuze sjoelbak klaar voor de gymles, pittenzakjes schuiven in kastdelen; dat was grappig! Ook hebben we het
verspringen besproken (1 voet afzetten, op 2 voeten landen) en gedaan. In de ringen zijn koprollen gemaakt en aan de rekstok
in de ringen werd de borstwaardsom geprobeerd.
Nieuwsbegrip:
Er is weer geoefend met het voorspellen van de tekst. We hebben stilgestaan bij de verschillende kopjes en onszelf vragen
gesteld, daarna zijn we de tekst pas gaan lezen. De tekst ging over #doeslief.
Keuzewerk:
Er was weer veel te kiezen. Hieronder een impressie met foto’s.

Agenda:
Maandag18 maart: studiedag, kinderen vrij
Maandag 25 maart: start open week, viering team 9.00 uur
Dinsdag 26 maart: Informatie avond open week
Maandag 1 april: Inschrijflijsten voor de rapportfoliogesprekken hangen bij het kopieerapparaat
Vrijdag 5 april: uitgave rapportfolio
Donderdag 18 april t/m zondag 5 mei: vakantie
Maandag 6 mei: weer naar school. Laura werkt voor Rowena
Fijn weekend!
Rowena & Laura
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Sterrenhemel
Een week met veel verschillende
activiteiten. Maandag startten we
met spelen. We wisselen de
maandag start momenten af de
ene week vertelkring, de andere
week spelen of tekenen. De
observatie kringen zijn afgerond.
Iedereen is aan de beurt geweest.
We gaan nu op dinsdag een
nieuwskring doen.

We zijn met het project ‘watergebruik-duurzaamheid’ gestart. We hebben uitgezocht waar het water vandaan komt, hoe
zuivering werkt. Ook hadden we water uit een sloot, kraan en regenwater... om te bekijken en aan te ruiken. Volgende
week gaan we nog een keer werken aan dit thema.
Dinsdag vierde R haar verjaardag. Gezellig was dit, na wafels bakken met elkaar zongen de kinderen luidkeels! Echt fijn.
Ook werden leuke briefjes gedurende de dag gemaakt.
Ons weekdoel ging over sommen maken, elke ochtend aandacht voor getallen. De som van de dag!
Met keuzewerk was er veel keuze. Planten poten, bloempotten beschilderen, creatief werken, vegetarisch koken en een
hoorspel afmaken. Weer een top ochtend.
Beatrice en Milou zijn ziek, beterschap voor jullie alle twee.
Sam gaat volgende week naar het ziekenhuis. We houden contact met
hem en familie. Ook Milou moet naar het ziekenhuis. Alle twee veel
succes en een goed herstel.
Nieuwsbegrip: het doel van de les was het voorspellen van de inhoud.
Veel kinderen weten al van de campagne #doeslief.
Gymles : in de gymzaal was de grote uitdaging om het duikelen in de
ringen en borstwaartsom te oefenen; dat ging geweldig goed! Ook werd
er heel ver gesprongen.
Groep 3:
We oefenden de eind d woorden. Volgende week werken we aan de v/f woorden. Met rekenen
gaan we steeds minder het rekenrek gebruiken.
Groep 4:
Er zijn veel tafels geoefend. Met spelling werkten we aan de eind –d woorden.
Groep 5:
Met spelling werkten we aan de eind –d. Met rekenen zijn de moeilijke deel sommen aan de orde
gekomen. 120:6 enz. Er wordt veel aan tafelsommen gewerkt en geoefend. Maar thuis blijven
herhalen is ook belangrijk.
Agenda:
Maandag 18 maart : studiedag we werken aan portfolio’s.
25 – 29 maart : open week.
Let op; de krokusvakantie staat niet correct op de kalender. Het is een aaneengesloten
periode. Van 18 april t/m 5 mei.
Een heel fijn LANG weekend, Ragnhild en Helma
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De Boomhut
Agenda
Maandag 18 maart
Maandag 25 maart
Vrijdag 29 maart
Vrijdag 5 april
Donderdag 18 april

: Studiedag team. Kinderen vrij.
: Start open week
: Wij zitten in de viering. Kom je kijken?
: Rapportfolio mee
:
: Start meivakantie

Aanstaande maandag is er een studiedag. De kinderen zijn vrij en wij gaan hard aan het
werk met het schrijven van de rapportfolio’s. De afgelopen periode hebben de kinderen
dingen bewaard waar ze trots op zijn en er is nagedacht over wat ze nog graag willen leren.
Dit is o.a. ook terug te vinden in het rapportfolio. Komende weken zullen we hier nog mee
verder gaan. Vrijdag 5 april krijgen de kinderen het rapportfolio mee naar huis!
Nieuwskring
Maandagochtend begon ik de dag met een nieuwskring. Deze week: de week
zonder vlees! Je zult er vast al iets van gehoord hebben. Ik las het artikel voor, we
bekeken een filmpje en ik heb uitgelegd waarom deze week in het leven is
geroepen. We leerden ook een aantal nieuwe woorden zoals; plantaardig,
flexitarisch, nationaal.
Project
We zijn verder gegaan met thema duurzaamheid en behandelen hiervan twee
nieuwe onderwerpen: water- en papierverspilling. Deze week water en volgende
week papier. Op tafel lagen verschillende bakjes, gevuld met water.
Een bakje drinkwater, een bakje slootwater, een bakje regenwater, bakje afwaswater en modderwater. Wat zie je? Wat
ruik je? Waar kom je welk water tegen?
Overal om ons heen is water. In de natuur, in ons lichaam, in ons huis.
Waar gebruiken we water allemaal nog meer voor? Wat heeft water met
duurzaamheid te maken? We hebben water nodig, waarom is het dan
toch ‘slecht’ voor ons milieu? We hebben besproken dat het verwerken en
reinigen van water veel energie en geld kost. Ik heb uitgelegd waarom het
belangrijk is duurzaam met water om te gaan. Hoe zouden we minder
water kunnen gebruiken? Hoe kunnen we duurzaam omgaan met ons
water? In kleine groepjes mochten kinderen overleggen. Er werden al
geweldige dingen bedacht en poster gemaakt. Ook het vlees eten, vanuit
de nieuwskring, kwam weer even terug.
Het reinigen van water hebben we nog wat uitgediept. Want hoe
gaat dat precies? Ik heb het uitgelegd, we hebben samen een
‘water filteren proefje’ gedaan en we bekeken filmpjes. Het water
filteren was ons niet helemaal gelukt, maar we konden goed zien
en bedenken waardoor het niet helemaal lukte. Het proefje is ook
goed thuis te doen. Daarnaast bespraken we de 3 vormen van
water; vloeibaar, vast, damp
Keuzewerk
Roosmarijn heeft samen met de kinderen i.v.m. de week zonder vlees een spaghetti met vegaballetjes gekookt. Mmm…lekker
dat ze ’t vonden!
En wat ziet de hal er gezellig uit hé? Manon, Marleen, Eljanne en Mischa hebben
bloempotten versierd voor de hal.
Gym
Deze week hebben we hockey en voetbal gespeeld. Eerst oefenen met vaardigheden
die nodig zijn en daarna in teams.
Meivakantie
Kinderen zijn vrij vanaf 18 april t/m 5 mei!
Fijn weekend en ik zie jullie dinsdag weer! Groetjes van Lisa
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 18 mrt
Dinsdag 19 mrt
Woensdag 20 mrt
Vrijdag 29 mrt
Studiedag
Goede vrijdag
Meivakantie

Geen huiswerk, studiedag!
Groep 8: Jullie nieuwe mapje van groep 8 ondersteuning.
Groep 7/8 ontl. Oef. 8 en ww-spelling blz 11. groep 8 ook blz. 25
Nicolet gaat met verlof!
18 april
19 april
22 april (= 2e paasdag) t/m 5 mei

Schoolvoetbal 2019:
Wat fijn! Voor de meiden groep 7 en 8 hebben we een begeleider gevonden: de vader van Jet uit de Poema`s. Voor de
overige teams zijn we nog steeds op zoek naar begeleiding. We horen graag van jullie.
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 (in de vakantie!)
Bezoek aan de tuinen van Paleis Het Loo
We hebben al van enkele ouders gehoord dat ze graag mee gaan naar Het Loo.
Wel zijn we nog lang niet compleet. Graag horen wij wie er van jullie nog meer
mee wil rijden en begeleiden op onderstaande dag:
4 april 10:00u tot 11:30u (twee groepen)
4 april 13:00u tot 14:30u (één groep)
Dinsdag geen gym voor de Bee Happy
Bee Happy heeft a.s. dinsdag geen gym in de klimtuin, ze hebben een sportieve
invulling bij de RSG. Er is geen fiets nodig.
Deze week waren er persoonlijke verbeteringen bij de kinderen van groep 6 m.b.t. het cijferend rekenen. Trots! Groep 8
heeft hard gewerkt aan het rekenen op schaal: erg lastig.
Het is niet alleen stormachtig weer; met de uitslagen van Ajax/Feyenoord kan het in de groep ook erg onstuimig zijn.......
Spelling:
We gaan nog door met de volgende categorieën:
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)
Sportief feestje RSG
Afgelopen dinsdag waren de Coolstars uitgenodigd voor een sportief feestje op de RSG. Het was erg gezellig! We
moesten het raadsel van ‘de dader’ oplossen en allemaal spelletjes spelen. Ook kregen we nog een stukje zelfgemaakte
taart!
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Project:
Deze week hebben we het project Pruiken & Revoluties afgerond. Wat
hebben we veel geleerd over revoluties, de patriotten, pamfletten, de
slavenarbeid en natuurlijk het maken van een werkstuk.
Volgende week starten we met het project verkeer. Begin april behalen de
kinderen uit groep 7 en 8 ook écht hun verkeersdiploma d.m.v. een theorieen praktijkexamen.
Zijn er nog ouders die het leuk vinden om met een klein groepje de
praktijkroute voor het verkeersexamen te fietsen? Zodat deze alvast
geoefend kan worden? Dan horen wij dit graag!
Groep 8:
Er is hard gewerkt: alle kinderen hadden het huiswerk dinsdag gemaakt en
ingeleverd. Houd dit vol!
Vriendelijke groetjes; Paula, Nicolet, Elly en Peggy
Verschillende werkstukken van de kinderen
uit de Coolstars
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