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Agenda 
 
1 april : start Johan 
1 april : inschrijflijst rapportfolio 
18 april t/m 5 mei : Meivakantie 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Open week 
Het was een fijne open week met veel bezoek van mensen met nog jonge kinderen. Twee gezinnen hebben  
meteen een aanmeldingsformulier meegenomen, we verwachten meerdere aanmeldingen. Veelal was een  
van de ouders alleen en komen ze samen nog een keer terug. De open week is een traditie geworden, mensen  
vragen wanneer de open week is.  
 
Laatste dag 
Mijn dag begint op een hotelkamer in Nunspeet. Alle jenaplanopleiders van Nederland zijn bijeen voor een verplichte 
tweedaagse nascholing. Het is nog vroeg, mijn gewone opstatijd. Om 9 uur hebben we ontbijt. Ik heb tijd om nog even te 
schrijven voor het bulletin. Gisteravond had ik het er nog met Freek over: in 2005 was hij bij mijn afscheid van school, als 
nieuwe werkgever. Rowena kan er vandaag niet bij zijn, maar ze appte me: Geniet van alle verrassingen. Mijn zus belde 
gisteravond: Niet de hele tijd gaan huilen he?  
En nu maak ik me toch wel een beetje zorgen. Hoe gaat het lopen vandaag? Ik heb toch alles onder controle? Ik heb zelf 
het programma bedacht, ik doe het ook zelf met ideeën van ouders en hulp van kinderen, Johan en ik hebben samen 
iets bedacht, dat moet toch goed komen?  
Misschien moet ik het ook maar laten gebeuren.  
 
Dank lieve collega’s, kinderen en ouders van ’t Hoge Land voor de afgelopen jaren. Het was weer een warm bad waar ik 
in terecht kwam. De gesprekken en contacten met iedereen hebben gemaakt dat het een fantastische baan was. 
Gesprekken met jullie ouders over opvoeden, de dilemma’s waar je tegen aan loopt. Je eigen levensverhaal van waaruit 
je je kind het beste gunt. Het heeft mij ook verrijkt. Dank voor het vertrouwen.  
Mijn collega’s met hun dagelijkse uitdagingen om het beste voor hun kinderen  
te willen en daarmee elke dag weer aan de slag gaan om te leren en te  
veranderen zodat het kind het beste tot zijn/haar recht komt. De eeuwige  
zoektocht als stamgroepleider. Ik heb veel respect voor ze. Na een ochtend  
invallen ervaar ik keer op keer weer hoe pittig het onderwijs is. Je moet  
constant “aan” staan. En ook mensen als Carla, Johanna en Dries die zorgen  
dat de stamgroepleiders hun werk fijn kunnen doen. Dank collega’s voor hoe  
jullie de school samen vorm geven. Ik kan wel van alles bedenken, maar jullie  
moeten het doen.  
En dan de kinderen. Voor jullie doen we het allemaal. Jullie staan aan de basis  
van een heel leven, waarin je als mens je weg moet leren vinden in de wereld  
en er je steen(tje) aan gaat bijdragen. Ik ben zo benieuwd hoe het jullie later  
vergaat. Ik zie wat jullie nu al kunnen. Hoe je nadenkt over allerlei onderwerpen  
en je mening daarover hebt. Het enthousiasme, de nieuwsgierigheid, de  
betrokkenheid, de zorg voor elkaar.  
 
Deze week vroeg een kind uit de middenbouw aan mij: De school is toch van  
jou? Jij bent toch de baas?  
Dat was een fijne vraag om erover te hebben dat de school van ons allemaal is.  
De school is van iedereen die betrokken is bij school. kinderen, ouders,  
medewerkers. We hebben alleen de rollen verdeeld.  
Gisteren hoorde ik een mooie vraag om meer te weten te komen over de  
kwaliteit van een school om aan kinderen te stellen: 
Wat zou jij veranderen aan school als jij directeur zou zijn??? Wat ben ik  
benieuwd naar de antwoorden! 
Misschien stel ik hem vandaag nog wel…. 
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Vanmiddag draag ik het stokje over aan Johan. Dat geeft mij een gerust en blij gevoel. Johan herkent de school als leef-
werkgemeenschap zoals het bedoeld is en hij heeft er ongelofelijk veel zin in om te beginnen. Dat komt goed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Klavertjes vier zijn zeldzaam. Ze staan symbool voor geluk en voorspoed. 
 
De vier blaadjes staan voor Hoop, Vertrouwen, Liefde en Geluk. 
 
Hoop zonder iets ervoor te doen is een wens. Niet al je wensen komen uit. Door je in te spannen voor wat je hoopt, 
vergroot je de kans dat het gaat lukken! 
 
Vertrouwen is de verwachting dat je elkaar met eerlijkheid en goedheid zal behandelen, geloven dat de persoon die je 
vertrouwt zal doen wat je van hem of haar verwacht. 
 
Liefde is geven om een ander met ruimte en vrijheid, de liefde voor alles wat leeft.  
 
Geluk is tevreden zijn met je levensomstandigheden. Het brengt je vreugde, vrede, vrolijkheid en ontspanning. 
 
Ik wens jullie allemaal veel geluk en voorspoed om samen verder te gaan op deze bijzondere school. 
 
Lieve groet, Janny  
 

 

 
Inschrijflijsten rapportfolio-gesprekken 
Op 1 april hangen de inschrijflijsten voor het gesprek: kind-ouder-stamgroepleider op het prikbord bij het 
kopieerapparaat. Op de lijst kun je een moment prikken waarop je kunt. Dat moet je zelf doen. Er zijn gezamenlijke 
momenten waarop de stamgroepleiders aanwezig zijn. Dat is handig wanneer je meerdere kinderen hebt. Daarnaast kan 
elk teamlid ook zelf gekozen momenten hebben.. We vragen of jullie je aan deze tijden willen houden.  Hoe eerder je 
kijkt, hoe meer keuzes er zijn. 
 
Een zonnig weekend gewenst! 
 
Groetjes, 
Janny  
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Afscheid 
 
Afgelopen week heb ik aan de collega’s verteld dat ik ga stoppen met het werken op school. Met veel plezier heb ik de 
afgelopen 19 jaar hier gewerkt, maar nu is het voor mij tijd om een volgende stap te maken. Ik ga mijn eigen bedrijf 
beginnen als beeldcoach.  
Misschien heb je me al wel eens gezien met een camera in de hand in een groep. Ik ga met vragen van 
stamgroepleiders aan de slag door ze te filmen, het beeld te analyseren en daarna samen met de stamgroepleider de 
film te bekijken. Zo kunnen veel vragen opgelost worden en wordt de stamgroepleider zich meer bewust van wat hij/zij 
doet.  
Ik heb aan Janny en Johan gevraagd of ze een opvolger voor mij willen gaan zoeken. Zodra die gevonden is, neem ik 
afscheid.  
Ik blijf natuurlijk wel als moeder van Joris en Siem op school. En misschien ook nog wel een keer als beeldcoach. 
 
Mariska 
 
 

Onderwijslezing 
 
Dinsdagavond was de interessante lezing van Jeroen Molenaar – Jeugd & Sportcoach – over ‘Kinderen en Social 
Media’.  
De leuke wijze waarop Jeroen Molenaar het onderwerp besprak, was vaak een feest van herkenning voor de aanwezige 
ouders, maar ook hield hij de ouders regelmatig een spiegel voor. 
Is het niet zo dat wij zelf ook allemaal vaak ongemerkt druk bezig zijn met onze telefoon? Geven we zelf wel het goede 
voorbeeld? 
 
En hoeveel anders is het nu eigenlijk dan hoe het was toen wij zelf jong waren? Waren wij ook niet op zoek naar 
erkenning en acceptatie? Wij wilden er ook bij horen en zochten ook onze grenzen op richting onze ouders. 
 
Er is wel een belangrijk verschil met vroeger: de informatie die tot onze kinderen komt, is veel intenser, komt van over de 
hele wereld. Het is veel en de impact die het kan hebben op een kind moeten we niet onderschatten. 
Het advies luidt: blijf betrokken! 
 
Carla Adelaar 

 
 

Kom naar de Nationale Dyslexie 
Conferentie JUNIOR op 6 april! 
 
Meer informatie hierover is te vinden op:  
https://www.leximaacademie.nl/particulieren/kinderconferentie-ndcjunior    
 
 
 

 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

Maandag zijn we gestart met het thema Lente. Het weer wordt beter en er begint van alles te 
groeien en bloeien. We hebben dinsdag een wandeling gemaakt rond de school om te kijken naar 
verschillende bloemen. We zagen narcissen, tulpen, blauwe druifjes en viooltjes. De kinderen waren 
erg enthousiast bij het zien van deze mooie bloemen. In de kringen hebben we ze nog een keer 
herhaald en de foto's zijn op de smart tv bekeken. Ze hebben het al aardig goed onthouden. Leuk 
om je kind er buiten op te attenderen. 
 
Ook zijn we begonnen met het boek van Dotties eieren. De eerste dagen hebben we alleen de 
plaatjes bekeken en met elkaar bedacht hoe het verhaal gaat verlopen. Donderdag hebben we het 
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interactief voorgelezen met een kip en alle dieren erbij. Deze hebben een plekje 
gekregen in onze zandtafel. We hebben deze leeggemaakt en een mooi nest en een 
weide erin gemaakt. We zijn lekker dierenliedjes aan het zingen en bewegen als 
dieren. Lopen als en kip en dartelen als een veulentje.  
Als knutsel hebben we een ei 
gestippeld met vingerverf. Goed voor 
de oog-hand coördinatie.  
 
Als weekdoel oefenen we de 
beleefdheidsvorm dankjewel en 
alsjeblieft. 
 
 
De BSO heeft afgelopen week 

raamdecoraties gemaakt. Er waren verschillende figuren zoals vlinders, 
zeepaardjes, donuts etc. Het was best wel een werkje, maar leuk om te doen. 
 
Fijn weekend, 
team Kiddo’s  
 
 
 
 
 

De Toverhoed 
 
 Maandag 1 april: intekenen rapportfoliogesprekken 
 Vrijdag 5 april: wij doen mee aan de viering 

 Woensdag 17 april: naar een circusvoorstelling bij de RSG 

Hallo allemaal,  
 
Deze week vierde Elvira haar 5e verjaardag in toverhoed rood, 
gefeliciteerd Elvira! 

 
De lente en het nieuwe thema is goed te zien op het kleuterplein. Op dinsdag was Jan Jacob, de 
vader van Jurre, de hele dag bezig met het maken van het bijenhotel. Een groepje kinderen heeft 
meegeholpen om het hotel te vullen. Het resultaat is prachtig geworden! De kinderen gaan nu al 
regelmatig kijken of er bijen in het hotel zitten. Jan Jacob bedankt! Voor alle tijd die je hierin hebt 
gestopt. 
 
Aansluitend daarop is Hanneke, moeder van Anemoon, op woensdag aan het tuinieren gegaan. Samen met kinderen 
heeft ze de tuinbakken gevuld. Het is een start, er komen nog meer planten bij die de bijen aan trekken. 
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Op dinsdag kwam Aline ook nog bloemschikken met de kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afsluiting thema muziek 
Op donderdag kwam Erik, de vader van Madeleine, ons muziekles 
geven. Hij had allerlei blaasinstrumenten meegenomen. We hebben 
geluisterd naar en geleerd over de hobo, klarinet, saxofoon en 
blokfluit. Hij zag er indrukwekkend uit in zijn muziekpak. Het was 
een mooie afsluiting van ons thema muziek. Erik, bedankt! 
 

 
Nieuw thema 
Deze week ronden we het thema muziek af, 
ondertussen zijn we al gestart met ons nieuwe 
thema: bijen; het gaat over de lente, planten, het 
belang van de bijen, andere insecten en wat wij 
kunnen doen om de insecten te helpen. Het 
prachtige bijenhotel en onze tuintjes passen hier helemaal bij. We zijn begonnen met wat plantjes te 
kweken in de natuurhoek en we hebben al verschillende gesprekken gehad over de bijen en bestuiven. 

In de natuurhoek ligt ook een TOP insectenboek, we sparen de stickers van de AH. Tot aan de meivakantie 
werken we aan dit thema.  

 
Boekentip: een prachtig boek over bijen, geschikt voor kinderen. Duidelijke uitleg 
en mooie illustraties.  
 
Dinsdag stond er een mooie verrassing naast de computer, dit mooie bijenhotel. 
We gaan hem buiten ophangen. We weten alleen niet wie ons hiermee verrast 
heeft, maar we waarderen het zeer, bedankt! 
 
We sparen schone blikken en we hebben bamboe nodig. Kan iemand ons hier 

aan helpen? We willen dit gebruiken zodat de kinderen hun eigen insectenhotel 
kunnen maken in de natuurhoek. 
 
Naast alle leuke activiteiten met het thema hebben we deze week ook gerekend, geoefend met letters, 
geschreven met schrijfdans en gewerkt aan het taalboek.  
 
Keuzewerk 
De intekenlijsten voor keuzewerk deze maand hangen op het bord. We zoeken nog ouders of andere geinteresseerden 
die ons willen helpen. Dingen die je kunt doen: knutselen, koken of bakken, een natuurwandeling (we hebben een hele 
koffer vol met activiteiten die je buiten kunt doen, het is de koffer die naast het kantoortje van Janny staat, kijk er gerust 
eens in), dansen, muziek maken of iets anders dat goed bij je past. Keuzewerk is elke maandag van 13.14 – 14.15 uur.  
 
Rapportfoliogesprekken 
De intekenlijsten voor de rapportfoliogesprekken hangen in de hal (achter het kopieerapparaat). Willen jullie je 
inschrijven voor de gesprekken? Rapportfoliogesprekken zijn samen met ouder(s) en kind. Het is de bedoeling dat jullie 
het rapportfolio meenemen, deze krijgen de kinderen 5 april mee naar huis. 
 
Wat fijn dat er zoveel ouders zijn die ons met van alles en nog wat helpen, bedankt!!!  
 
Een fijn en zonnig weekend allemaal,  
Iris, Hester, Mariska en stagiaire Noah  
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Zwemmen in de Koekoek op 12 april 
 

Voor één keer zullen we om 8 uur vertrekken vanaf school om te gaan 
zwemmen in de Koekoek in Vaassen. Dit is op 12 april a.s. Letten jullie op en 
zet je de wekker op tijd?  
Groeten Helma en Laura 
 
   

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Wat fijn om te zien dat er met veel enthousiasme gelezen wordt! De genomineerde boeken rouleren mooi in de groep, zo krijgt 
iedereen de kans een genomineerd boek te lezen. We hebben een soort boekenbingo gedaan. Door de bingokaarten van 
elkaar te bekijken kan je ook weer geïnspireerd raken tot het lezen van andere boeken.  
Ook hebben we weer een circuit gedaan. Het circuit bestond uit 5 verschillende onderdelen: 

1. Typetuin  
2. Kwartet over topografie van Nederland 
3. Memoriespel over topografie van Nederland 
4. De kaart van Nederland tekenen, hier gaan we later een puzzel van maken  
5. Woordenboek gebruiken 

Er is hard gewerkt en een mooie start gemaakt met de topografie van Nederland, hier gaan we de komende periode ook nog 
mee verder.  
 
Fijn weekend! 
Laura    

 
 

Wolkenwoud 
 
Maandag was er een openingsviering voor het project verkeer. Niemand hield zich 
aan de regels en tja.. dan loopt alles in het honderd. Gelukkig werd er later beter 
samengewerkt en opgelet. 
In de groep hebben we het belang van verkeersregels besproken. Ook hebben we 
gezien hoe belangrijk het is dat je goed blijft opletten in het verkeer. Ga er niet 
altijd vanuit dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarnaast is het ook belangrijk 
dat je goed zichtbaar bent. Welke kleding helpt daarbij en waaraan voldoet een 
goede fiets? 
 
In de nieuwskring kwam het plaatsen van een nieuw verkeersbord aan bod. 
Woensdag heeft een grote groep kinderen hun eigen verkeersbord ontworpen. Ook 

hebben we nieuwsgierige vragen bedacht waar we een antwoord op gaan zoeken. Zo willen we 
weten waarom auto’s harder kunnen rijden dan je mag en wie maken nu eigenlijk de 
verkeersregels? Al onze vragen hebben we opgehangen in de groep. 
Ten slotte hebben we een verkeersbord memorie gemaakt. 
 
Spelling:  
De hele stamgroep heeft zich deze week bezig gehouden met au en ou. Zo hebben we een au 
verhaal gelezen en geschreven, elkaar dictees gegeven met au woorden, en geflitst met 
woorden. Omdat je het verschil niet hoort moet je de au woorden uit je hoofd leren, de andere 
woorden schrijf je dan met ou. Op de deur hangen twee grote vellen papier waar de kinderen 
gevonden au en ou woorden op kunnen schrijven 
   
Rekenen:  
groep 3: is aan het stoeien met optellen en aftrekken tot 20 en de plek van de getallen tot 100 
op de getallenlijn. Ook plattegronden en aanzichten kwamen aan de beurt. 
groep 4: vertaalt een plaatje naar rekentaal en rekent met sprongen. Ook de tafels komen 

steeds vaker aan bod. 
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Groep 5: rekent grote getallen uit met aanvullen. Ook oefenen ze met grote keersommen door ze te 
splitsen 6x23 ( 6x20 en 6x3) of te rekenen met teveel( 8x59 = 8x60-8x1).  
 
Gym:  
We hebben gebadmintond en gebasketbald. Bij de badminton kon je kiezen uit verschillende 
rackets en met basketbal hebben we een echt partijtje gedaan, we hebben geoefend met het “recht 
van aanval” krijgen.    
 
Nieuwsbegrip:  
We zijn bezig geweest met het samenvatten van een tekst. Hoe kun je een tekst inkorten terwijl de 
kern helder blijft? De tekst ging over de cycloon Iday. 
 
Keuzewerk: 
Deze week gingen er verschillende groepjes kinderen op pad om verkeersborden en tekens te 
vinden in onze omgeving. Anderen gingen aan de slag met het ontwerpen van hun eigen 

verkeersbord en creatief aan de slag rondom de lente. 
 
Agenda: 
Maandag 1 april: Inschrijflijsten voor de rapportfoliogesprekken hangen bij het kopieerapparaat  
Vrijdag 5 april: uitgave rapportfolio 
Woensdag 17 april schoolvoetbal jongens 5/6 bij KCVO (We zoeken nog begeleiders!) 
Woensdag 24 april schoolvoetbal meisjes 5/6 bij EZC’84 
Donderdag 18 april t/m zondag 5 mei: vakantie 
Maandag 6 mei: weer naar school. Laura werkt voor Rowena 
 
Fijn weekend! 
Rowena & Laura 
 
 
 

Sterrenhemel 
 
Ragnhild is nog ziek en we duimen dat het herstel voorspoedig zal verlopen. Fenja werkte 
maandag en dinsdag en woensdag werd ook zij verkouden. Gelukkig konden de kinderen 
bij de Boomhut en bij Wolkenwoud aan het werk. Woensdagmiddag hebben Isabo, Eline 
en Denise een bezoekje aan Ragnhild gebracht en haar leuke verrassingen van de 
stamgroep gegeven. Zie de foto. 

 
Er is deze week volop 
aandacht gegeven aan klok 
kijken en aan het oefenen 
van de tafels. Helpen jullie 
thuis mee?  
 
Groep 3: is gestart in het 
nieuwe rekenwerkboekje, 
nadat de toets is afgerond. 
Het oude werkboekje is 
mee naar huis gegaan. De kinderen oefenen dagelijks het lezen, soms alleen in stilte, soms met een leesmaatje. Denken 
jullie er thuis aan dat elke dag 10 minuten lezen heel belangrijk is? 
Groep 4: zij hebben de toets van Rekenrijk afgerond en het oude werkboekje is mee naar huis gegeven. In het volgende 
blok oefenen de kinderen sommen als: 38 + 25. Dit gaat in kleine stapjes: 38 + 20 =38, bij die 38 tel je eerst 2 op en dan 
nog 3. Met spelling kwam de ou en de au aan de orde. 
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Groep 5: zij oefenen met sommen als 212- 186 en dit gaat snel als je de manier van het aanvullen toepast; je telt bij 186 
zoveel op als nodig is om bij 212 te komen.   
 
Omdat deze week het thema Verkeer centraal heeft gestaan hebben de kinderen nagedacht over nieuwsgierige vragen  
en daar kwamen leuke reacties op. Die vragen hangen in ons halletje. Ook zie je een paar nieuw bedachte 
verkeersborden, nadat ook de bestaande verkeersborden onder de loep zijn genomen. 
 
In de gymzaal werd er geoefend met badminton en met basketbal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdagmorgen en donderdagmorgen was Sam even in de groep. Het lukt hem steeds beter om met het zware gips om 
zijn been toch uit de rolstoel te komen en zelf naar het toilet te kunnen gaan. We zijn erg trots op onze stoere Sam. 
Volgende week komt hij elke dag een aantal uren op school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robbie is deze week ziek, we wensen je toe Robbie dat je gauw op zal knappen. 
 
De kinderen hebben gewerkt aan hun ik-verslag en dat komt in het rapportfolio. Vrijdag 5 april gaat dit mee naar huis in 
een KIVA tas van linnen. 
 
Vullen jullie de gesprekslijst in alsjeblieft! Deze hangt maandagmorgen vanaf 8 uur op het prikbord bij de printer.  
 
We hebben Janny een serveerblad gegeven met de namen van de kinderen erop. Zo kan ze nog eens aan ons denken 
in de toekomst. Volgende week zal Johan zich in de groepen komen voorstellen. 
 
We wensen jullie een ontspannen weekend, 
Ragnhild en Helma 
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De Boomhut  
 
Agenda 
Maandag 1 april : Gesprekslijsten hangen. Schrijf jullie je in? (prikbord bij de printer) 
Vrijdag 5 april : Rapportfolio mee  
Donderdag 18 april  : Start meivakantie 
 
Spelling/rekenen 
Deze week hebben de kinderen geleerd 
over woorden met au of ou. 

We noemen ze ook wel atje au en otje 
au. Ik las het au-verhaal voor en we 
bekeken de plaat die erbij hoort. Door 
hier aan te denken weten de kinderen 
met welke au/ou het woord geschreven 
moet. Komt het in het au verhaal voor? 
Schrijf je atje au.   

Tussendoor doen we verschillende spelletjes zodat de woorden 
beklijven. Denk aan galgje, doorfluistertje, verboden woord… 
 
Groep 3 oefent met sommen tot 20. 12 + 3 bijvoorbeeld. Ze moeten dan 
denken aan de hulpsom 2 + 3. Het automatiseren van de plus en 
minsommen tot 10 blijven we oefenen. Min is soms nog lastig.  
Groep 4 oefent met de tafels en de sommen tot 100. 
Groep 5 heeft een nieuwe rekenstrategie voor grote keersommen geleerd, namelijk die van ombouwen. 12 x 25 kun je 
ombouwen door halveren en verdubbelen 6 x 50.  
Ze hebben deze week ook een tafelkaart mee naar huis gekregen om de tafels te oefenen.  
 
Project 
We zijn gestart met thema verkeer. Maandagochtend gaf het team hier een toneelstuk over.  
De kinderen hebben in de kring met elkaar nieuwsgierige vragen gemaakt. Wat wil je graag leren? Wat zou je willen weten? Ze 
hangen bij ons prikbord in de groep.  
Vanuit de nieuwkring, waarin een nieuw verkeersbord werd onthuld, hebben de kinderen zelf een verkeersbord mogen 
ontwerpen. Wat voor soort bord wordt het? En welke mis je? 
We hebben ook verschillende verkeersituaties bekeken op het digibord en met elkaar besproken. Wat zie je? Wat gebeurt er? 
Wat betekenen de borden? Wie komen er in voor? Wie heeft voorrang?  
 
Keuzewerk 
Woensdag hadden wij er gezellig een paar kids uit Sterrenhemel bij en daarom was de 
invulling van keuzewerk deze week iets anders. Er gingen 2 groepen met Roosmarijn en 
Christy (moeder Sam) mee op pad voor ons thema verkeer. Welke verkeersborden kom je 
tegen in de buurt? Welke verkeersregels gelden?  
 
Gym 
We speelden het spel ‘tien tellen in de rimboe’. Verstoppertje in de gymzaal! Met materialen 
worden allerlei verstopplekken gemaakt. 
 
Schoolvoetbal 
Jongens: woensdag 17 april bij KCVO 
Meisjes: woensdag 24 april EZC’84 
We zoeken nog een begeleider. Iemand die graag wil coachen en eventueel van te voren wil 
trainen.  
 
Meivakantie 
Kinderen zijn vrij vanaf 18 april t/m 5 mei!  
 
Fijn weekend allemaal en tot maandag!  
Groetjes van Lisa 
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda                                       
Maandag 1e              Neem een mop mee. 

Gespreklijsten voor de rapportfolio gesprekken hangen bij het kopieer apparaat. 
Dinsdag 2 april          FIETSCONTROLE groep 7/8, je goede fiets dus meenemen naar school. 
                                  Groep 8: Jullie nieuwe mapje van groep 8 ondersteuning. 
Woensdag 3 april      Groep 7/8 ontl. Oef.11 en ww-spelling blz 13. groep 8 ook blz. 27 
Donderdag 4 april  Groep 6/7 gaan ’s morgens naar de tuinen van het Loo. 
   Groep 8 gaat ‘s middags naar de tuinen van het Loo. 
Vrijdag 5 april  Theorie examen verkeer voor groep 7/8. 
   Rapportfolio mee naar huis. 
Studiedag                      18 april 
Goede vrijdag                19 april 
Meivakantie                  22 april (= 2e paasdag) t/m 5 mei  
 
Rapportfolio gesprekken voor de Coolstars 
Omdat Nicolet net met verlof is gegaan en Elly en Paul nieuw zijn in de Coolstars, willen we de gesprekken met groep 6 
en 7 graag opschuiven naar de maand mei. Zo kunnen Elly en Paul de kinderen goed leren kennen en dit lijkt ons een 
meerwaarde voor de gesprekken. 
De rapportfolio`s zullen wel gewoon mee naar huis gaan!  
De kinderen hebben een prachtig IK-verslag gemaakt en Nicolet heeft de doelen bijgewerkt en een persoonlijk woordje 
toegevoegd. Voor de rest blijft het natuurlijk een werkdocument en zullen Elly en Paul ook hier aan moeten wennen. 
Alvast bedankt voor jullie begrip! 
 
Project: 
We zijn gestart met het project verkeer. We hopen dat de 
kinderen van groep 7 en 8 hun verkeersdiploma halen. 
Omdat wij 4 april al naar Het Loo gaan, hebben wij 5 April 
het theoretische examen en als de kinderen dit halen, dan 
mogen ze op 8 april aan het praktijkexamen deelnemen.  
 
VVN wil dat er van iedere school één ouder op de route 
aanwezig is. Wie zou deze taak op zich willen nemen? 
 
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? De dag 
en tijd is in overleg mogelijk. Dan horen wij dit graag! 
 
Ook hebben alle kinderen de route mee naar huis gekregen, zodat de route ook vanuit thuis gefietst kan worden! 

 
Project ‘Week van het geld’ 
Deze week heeft iedere stamgroep een gastles gehad, waarbij we geleerd hebben om 
goed met geld om te gaan. Hoe ga je het beste met je zakgeld om en wat zijn onze 
normen en waarden rondom het uitgeven van geld? We speelden ook nog een quiz en alle 
informatie was erg interessant!  
 
 
Schoolvoetbal 2019:  
Hieronder nogmaals de data voor het schoolvoetbal. We zijn nu alleen nog op zoek naar 
begeleiders voor de jongens groep 5 en 6 én de meiden groep 5 en 6! 

Jongens groep 7 en 8      3 april bij v.v. Oene Vader Wessel is coach! 
Meiden groep 7 en 8 10 april bij v.v. Emst Vader Jet en opa Zahra-Lindi zijn coach! 
Jongens groep 5 en 6 17 april bij KCVO ... 
Meiden groep 5 en 6 24 april EZC`84     (in de 

vakantie!) 
... 
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Bezoek aan de tuinen van Paleis Het Loo 
We hebben de begeleiding voor het bezoek aan de tuinen van Paleis het Loo rond. Dank alle ouders die willen rijden en 
begeleiden! 
 
We hebben al een workshop pronkpaleis gehad en we leerden daar over de bijzondere kenmerken van het paleis. Wist 
je dat stadhouder Willen de III en Mary het paleis gebouwd hadden? Wist je dat wij het in een uur konden nabouwen? 
Wist je dat de fontein in de tuin de hoogste van europa was? Wist je dat ze marmerlijsten hadden die helemaal niet van 
marmer waren, maar van hout. Het was duurder om het na te maken, dus heel bijzonder. Wist je dat we de kist 
opengekregen hebben? 

   

Nicolet met verlof! 
Eindelijk mogen de beentjes omhoog! Maar wat een fantastische laatste schooldag heeft Nicolet gehad met de 
Coolstars. De kinderen hadden allemaal leuke dingen voor haar voorbereid! Erg leuk om de betrokkenheid en creativiteit 
van de kinderen te zien! 
 

"Ik heb zin in mijn verlof en natuurlijk heel veel zin om ons kleintje te verwelkomen, maar het is wel gek om alles wat ik 
heb opgebouwd met de groep voor nu even los te moeten laten. Ik vind alle Coolstars toppers en we zijn een fijne, 

gezellige, lieve groep met elkaar!  
Ook alle ouders die de afgelopen maanden hebben geholpen met project, keuzewerk of iets anders ontzettend bedankt! 
En alle lieve woorden zo in deze laatste maanden van mijn zwangerschap waren erg fijn! Ik wens Elly, Paul, maar ook 

Peggy en Paula en natuurlijk alle kinderen (en ouders) nog een paar hele fijne maanden toe en ik hoop jullie allen nog te 
zien op het eindfeest! Groetjes Nicolet'.  

          
                                                                                       
 
Altijd fijn! Van die hulpvaardige kids als je je                                                                                   
gymschoenen niet meer dicht krijgt! :-)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vriendelijke groetjes; Paula, Nicolet, Elly en Peggy 

 
 
 
 
 
   
 
 


