
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 april 2019, jaargang 2018/2019, nummer 28 
 
 

Agenda 
 
11 en 15 april:  Gespreksavonden (vergeet niet je in te schrijven) 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge land = bijzonder boeiend onderwijs: samen meer ontdekken van  
jezelf en van de wereld. 
 
Beste mensen, wat hebben we een mooie school met prachtige mensen! Ik mocht al kennis maken met  
alle teamleden (stuk voor stuk echte TOPPERS), en met veel ouders en kinderen. Hebben wij elkaar nog  
niet ontmoet? Dan hopelijk snel wel.  
 
Het was een bijzondere week. Nicolet ging met zwangerschapsverlof: we wensen je een mooie tijd met aan  
het eind een bijzonder boeiende ontdekking: nieuw leven om veel om te geven.  
 
Janny was er maandag gewoon weer om nu als trainer een boeiende anti-pestcursus te geven.  
 
En we maakten kennis met stamgroepleider Paul: van harte welkom. Al de tweede dag nam hij zijn gitaar mee in de 
groep en zongen de Bees…happy. Carla swingde mee. Ineens 2 mannen in het team; ook best bijzonder.  
 
Onze voetballers en voetbalsters deden het supergoed. Er was weer bijzonder boeiend keuzewerk. In het prachtige 
nieuwe bijenhotel ontdekten we nog geen bijen of andere insecten, die moeten ons hotel nog even ontdekken. Dan 
worden die natuurlijk ook heel happy.  
 
Er waren weer nieuwe aanmeldingen; steeds meer mensen in Epe en omstreken ontdekken ons mooie onderwijs. 
Misschien ken je nog mensen die goed en boeiend onderwijs voor hun kind willen, vertel dan ons hoge woord voort!  
 
In alle stamgroepen ontdekten de kinderen meer van de natuur, het verkeer en  
op ’t Loo de geschiedenis in onze directe omgeving. Ik ga de komende tijd  
graag enthousiast verder op ontdekkingstocht samen met jullie. Ons doel en  
onze bestemming zijn helder: we gaan met elkaar op ’t Hoge land altijd voor  
kwalitatief goed, samenwerkend, betekenisvol én boeiend onderwijs.  
 
Namens ons team: een mooi weekend en tot maandag. Want er is op onze  
school nog zoveel meer te ontdekken. 
 
Johan 
     
 

Beste kinderen, ouders en collega’s, 
 
Dank voor het mooie afscheid van afgelopen vrijdag. Het is fijn om op zo’n  
manier te kunnen vertrekken. Ik heb genoten van de groepsbezoeken, de  
viering en de borrel daarna. Al die brieven en kaartjes, beschreven theezakjes,  
teksten van kinderen en collega’s, echt heel fijn! Ik ga een groot plakboek  
kopen en ik doe daar alles in. Het wordt een boek waar je blij van wordt.  
Dank ook voor alle cadeaus en bloemen, het is echt te gek. De hele kamer  
staat vol. 
 
Lieve groet, 
Janny  
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Avondvierdaagse 
 
Van 21 t/m 24 mei kunnen we weer lekker wandelen met z’n allen! De jaarlijkse avondvierdaagse wordt dan gelopen.  
Wil je meedoen, stuur dan alvast een mail met je naam, stamgroep en hoeveelste keer je loopt naar: 
chrisje67@hotmail.com  
De kosten zijn net als vorig jaar €4,25 en mogen bij Christel Baack (moeder van Tessel uit de boomhut en Guus uit 
toverhoed geel) gepast betaald worden.  
Opgeven kan tot uiterlijk 12 mei!  
 
Groetjes de OR 
 
 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

Deze week hebben we het boek Dotties eieren laten zien en later in de week hebben we het ook 
voorgelezen. 
Kinderen mochten over de platen vertellen en alles laten zien bij onze vertel tafel. Er kwamen een 
heleboel dieren aan bod. 

We hebben geleerd over een kalfje, lammetje, veulen, puppy en 
biggetjes. Leuk om thuis ook eens te bespreken.  
 
Ook zijn er nog eieren versierd. Stipjes maken met verf op de rondjes. 
Goed voor de oog hand coördinatie. Verder konden de peuters een koe 
verven. De kleuren bruin en zwart kwamen zo aan bod. 
 
In de kring hebben we getoverd. Welk dier is er weg? Dit deden wij met 
een toverspreuk.  
 
Volgende week hebben we het over de vlinder en rupsje 
nooitgenoeg. 
 
Bij de BSO hebben we deze week onze Paastak versierd. 
We hebben piepschuim eieren beplakt met foam. En 

paashaasjes gemaakt, waarbij we ook het lijmpistool nodig hadden. 
 
 
Fijn weekend, 
team Kiddo’s 
 
 
 
 
 

De Toverhoed 
 
 
 11 april rapportfoliogesprekken 
 16 april: gastles op school van 
twee imkers 
 16 april: naar de circusvoorstelling bij de RSG 
 18 april studiedag, kinderen zijn vrij 
 19 april de vakantie begint, 6 mei starten we weer 
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Hallo allemaal,  
 
Op vrijdag hebben we de 6e verjaardag van Dorian gevierd. Van harte 
gefeliciteerd, Dorian! 
 
Deze week  
Afgelopen maandag hadden we een leuke en bruisende keuzewerk-middag. 
Er waren veel leuke activiteiten, wat fijn dat er zoveel ouders waren! 
Ook voor aanstaande maandag hebben zich al weer een aantal ouders 
ingeschreven. Fijn! Voor een succesvolle middag waarbij alle kinderen lekker 
aan het werk zijn, hebben we 8 activiteiten nodig. Dus mocht je naar de lijst 
kijken en denken ‘oh er staat al wat op,’ dan kunnen we vaak nog wel iemand 
gebruiken…..;-) 
 
Rapportfolio’s 
Vrijdag krijgen de kinderen de rapportfolio’s mee naar huis. Iedereen heeft 
zich ingeschreven voor de gesprekken. Het is de bedoeling dat jullie het 
ouderverslag schrijven (een brief aan je kind) en eventueel het rapport ook in 
te laten vullen door wie het rapportfolio ook bekijkt. We voeren de gesprekken samen met de ouder(s) en kind. Het is de 
bedoeling dat jullie het rapportfolio meenemen naar het gesprek.  
In het rapportfolio zitten doelen. Dit zijn de doelen die de kinderen in 

de onderbouw krijgen aangeboden. 
Als een vakje groen is gekleurd met 
een cijfer erin betekent het dat we 
het hebben aangeboden. Groen met 
een 1 is aangeboden in groep 1, 
groen met een 2 is aangeboden in 
groep 2.  
Als er een datum achter het vakje 
staat betekent het dat we hebben 
gezien dat een kind dit doel heeft 
behaald. Soms komt het voor dat 
een kind in groep 2 een doel uit 

groep 1 nog niet heeft behaald.  
Sommige kinderen beheersen meer 
doelen dan zijn afgetekend, dan 

hebben we het op school nog niet gezien.   
 
Thema bijen 
In de viering van vrijdag laten we zien wat we allemaal al hebben geleerd over het thema 
bijen en de lente. We zijn flink aan het tuinieren geweest en we kweken van alles op in de 
kweekbakken in de vensterbanken. De kinderen zijn druk geweest met hun taalalbums, 
daarin zitten prachtige kunstwerken en mooie verhalen over de bijen. Het plekje voor het 
bijenhotel is een favoriete plek om even lekker te zitten en te kijken. We werken nog tot 
aan de vakantie aan dit thema. Op 16 april komen er 2 imkers op school om ons van alles 
te vertellen en te laten zien. Leuk!  
 
De  nieuwe letter die we geleerd hebben is de letter L.  
Met rekenen zijn we bezig geweest met het getal 12. Hoe kun je dit verdelen? In hoeveel 
groepjes kun je het verdelen, hoe ziet de 12 er uit? 
 
Kleuren mengen 
Op maandag en dinsdag zijn de kinderen druk geweest met verf en het 
mengen van kleuren. Welke kleuren kun je maken? En welke kleuren heb 
je daar voor gebruikt? De kinderen hebben genoten van het 
experimenteren en er zijn prachtige kleuren tevoorschijn gekomen! 
 
 
Een fijn en zonnig weekend allemaal,  
Iris, Hester, Mariska en stagiaire Noah  
 
 

Klein briefje voorin, hierop kun je 
punten schrijven die voor jou of 
voor je kind belangrijk zijn om te 
bespreken. Hier komt de brief 

aan je eigen kind. 

Ook om in te 
vullen. 
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Groep 5 op donderdagmiddag 
 
We hebben weer fijn gelezen in de (genomineerde) kinderboeken. Vervolgens is iedereen druk geweest met het maken 
van een poster over zijn of haar (lievelings)boek. Deze posters komen in de school te hangen om anderen nieuwsgierig 
te maken over deze mooie boeken.  
Ook is er weer aandacht besteed aan typetuin, oefenen jullie thuis ook nog steeds?  
 
Fijn weekend! 
Laura    

 
 

Wolkenwoud 
 
Maandag hadden we een start met een luchtje. Er lagen hondendrollen in 
het lokaal…gatsie! Ook zat er een dikke vette spin in de bureaulade…dat 
was schrikken! En er ging een gerucht over de schoolkapper. Gelukkig 
bleek het een 1 aprilgrap te zijn. Ook hebben we aandacht besteed aan de 
zomertijd. Sommigen merkten er niets van, terwijl anderen het toch wel 
vermoeiend vonden. 
 
Woensdag kwam Johan bij ons in de kring. We speelden het spel zoef. Op 
die manier leerde Johan de kinderen kennen en mochten de kinderen 
vragen stellen aan Johan. Een leuke kennismaking.  
 

Project: 
Met verkeer zijn we druk doende alle regels en borden te 
leren. Wat is nu de betekenis en welke soorten borden 
zijn er. Volgende week gaan we verder met onze andere 
onderzoeksvragen. 
We hebben gedichten geschreven over het verkeer. Met 
hulp van Maud en Catrijn uit de bovenbouw zijn ze 
allemaal getypt. We hebben ze in onze tekstalbums 
gestopt. Kom maar eens kijken.  
 
Spelling: deze week hebben we atje au en otje au 
herhaald.  
   
Rekenen:  
groep 3: We zijn aan het oefenen met de klok. De 
kwartieren zijn echt lastig. 

groep 4: Tafels, tafels en nog eens tafels, ook alles door 
elkaar. Het gaat steeds beter. Ook het klokkijken komt nog steeds aanbod, oefenen jullie thuis mee?  
groep 5: Oefent met grote delingen: 75 :5= ( 50:5 en 25:5) 
 
Gym:  
We hebben slagbal gespeeld. Het is leuk om te merken dat we steeds meer regels aan een spel toe kunnen voegen. Er 
werd fanatiek en met veel enthousiasme meegedaan.  
 
Nieuwsbegrip:  
We hebben het gehad over verwijswoorden. De tekst ging over de vlinders die het steeds moeilijker krijgen.  
 
Keuzewerk: 
Wat was het weer een geslaagd keuzewerk. De kinderen konden kiezen uit stempelen, tekenen, yoga, kleding maken en 
werken met een naaimachine (poppetjes/ verkeersregelaars). Bekijk de foto’s maar…. 
Voor de komende weken staat er nog niemand op de lijst. Wie komt ons helpen? 
 
 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -5-                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

bloemkoolschaapjes 
 
Agenda: 
Woensdag 17 april schoolvoetbal jongens 5/6 bij KCVO  
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 
 
1 april … zoo jammer dat ik er zelf niet was. Er was een leuke 1 april grap bedacht, heb ik 
gehoord.....een grote drol op de stoel. Misschien is Fenja erin getrapt, Eline? 
In ieder geval bedankt Fenja voor het overnemen van de groep toen ik ziek was. Dinsdag 
ben ik weer gestart, mijn keel kon ik wat ontzien omdat de kinderen me goed hielpen... stil 
werkten...goed luisterden. Het is fijn om er weer te zijn. 
 
Deze week is er goed gewerkt aan rekenen en spelling. Ook moesten er nog enkele 
portfolio’s in orde gemaakt worden door enkele kinderen; hun trots op werk en ik verslag. 
Nu is alles klaar en vrijdag gaan de kinderen het met Helma bekijken en lezen. Ook wordt 
er aandacht besteed aan ‘hoe bereid je het portfoliogesprek voor, waarover kun je met 
ons praten?’  
 

Met keuzewerk was er weer veel keuze. Er kon getekend worden, stiptechniek om schilderijtje van een dier te maken, 
yoga, met textiel werken, koken en naaien. 
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Ons project staat in het teken van verkeer. Wie heeft er thuis iets dat met verkeer te maken heeft (verkeersbord, poster)? 
Of kan ons iets vertellen over bv. Een verkeersberoep/verkeersactiviteiten? Maandag en dinsdag middag zijn voor ons 
project gereserveerd. We gaan het de komende week over de fiets hebben. 
 
Weekdoel: stond in het teken van verkeer. Bedenk een gedicht over verkeer... zie enkele gedichten in de groep boven 
ons projecttafeltje. Volgende week gaan we hieraan verder werken. We gaan dan nog een verkeersgedicht maken of die 
van deze week bewerken. De verwerking zal op een speciale manier zijn...... kom gerust eens kijken/vragen. 
 
Kiva: we hebben het over het samen spelen (buiten) gehad... hoe geef je aan dat je iets niet wilt, niet meer wilt. Wat 
betekent het als iemand aangeeft dat hij/zij iets niet wil? Wat doe je dan? Ook hebben we gepraat over ‘jouw 
welbevinden op school’. Dit was een mooi moment. De zin ‘goed in je vel zitten’ kwam ter sprake, wat betekent dit nou 
eigenlijk. Kinderen luisterden goed naar elkaar en hadden soms ook vragen. 
 
Elk kind heeft een voorwerp meegenomen voor de observatiekring. In overleg met de kinderen gaan we nu verder met 
een gedichtenkring. 
Dinsdag 16 april begint Lynn met het voordragen van een gedicht. Het gedicht wordt thuis en/of op school voorbereid. Er 
zal een lijst met afspraken in het halletje komen te hangen. Doel is: gedicht uit hoofd voordragen (met of zonder 
piekbriefje). 
 
Donderdagmorgen kwam Johan in de groep om zichzelf voor te stellen en ook 
de kinderen van Sterrenhemel een beetje beter te leren kennen. Johan leerde 
de namen m.b.v. een spel waarbij zowel de kinderen als Johan vragen 
mochten stellen aan elkaar.  
 
Nieuwsbegrip: we keken naar het filmpje over de vinders. Een groot aantal is 
aan het uitsterven. Ook zagen we wat wij eraan kunnen doen om juist te 
zorgen dat er wel veel vlinders zullen blijven. De leesstrategie die aan de orde 
kwam waren de verwijswoorden. 

   
Gymles : we speelden het spel Slagbal.  
Het lukt nu alle kinderen om met een 
plankje een bal weg te slaan. 
 
Groep 3:  
We oefenden de au/ou woorden. Met leeslijn zijn we in broek 3 begonnen. Met 
rekenen oefenen we hoofdrekenen, tellen op de getallenlijn en rekenen zonder 
rekenrek. 
 
Groep 4:  
Met spelling werkten we aan de au/ou-woorden. Met rekenen stond de tafel van 7 
centraal.  
 
Groep 5:  
Met spelling werkten we aan de au/ou- woorden. 
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Met rekenen zijn de moeilijke keer sommen aan de orde gekomen. Er wordt veel aan tafelsommen gewerkt en geoefend. 
Maar thuis blijven herhalen is ook belangrijk. 
 
Agenda: 
Donderdag 11 april en maandag 15 april:  portfolio gesprekken.  
Vrijdag 12 april: vertrekt de zwembus om 8.00 u. voor groep 4/5. Groep 3 wordt om half 

negen in Boomhut verwacht. 
Woensdag 17 april:    om 12 uur lokalen leegmaken. Helpen jullie mee? 
Donderdag en vrijdag 18 en 19 april:  vakantie begint voor de kinderen. 
Krokusvakantie:     18 april t/m 5 mei. 
Lentefeest:     10 mei. 
 
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild en Helma  
 
 
 

De Boomhut  
 
Agenda 
Donderdag 11 april : gespreksmiddagen en avonden 
Maandag 15 april  : Paaslunch, gespreksmiddagen en avonden 
Donderdag 18 april  : Start meivakantie 
 
Deze week is Johan officieel bij ons op school 
gestart als directeur. Dinsdagochtend kwam hij 
zichzelf bij ons in groep voorstellen. De 
kinderen mochten kiezen tussen een vraag van 
Johan krijgen of zelf een vraag aan Johan 
stellen. Een aantal vragen van de kinderen 
waren bijvoorbeeld… 
 

Latoya: waarom wil je directeur zijn van onze school? 
Anni: wat zijn je lievelingsdieren?  
Mart: heb je ook plannen voor onze school? 
Willemijn: wat eet je graag? 

 
 
 
Fijn dat de kinderen nu allemaal een gezicht hebben bij de naam Johan. 
Ook welkom namens alle kinderen van de Boomhut!  
 
Project 
Ik vroeg de kinderen na te denken over verschillende nieuwsgierige 
vragen bij ons thema verkeer. Wat zou je nog graag willen weten of 
leren? De volgende vragen zijn bedacht:  
Hoe worden stoplichten gemaakt? 
Hoe worden drempels gemaakt? 
Wat moet je doen om 

verkeersregelaar te worden? 
Wat is asfalt en hoe wordt het gemaakt? 
Hoe worden auto’s gemaakt? 
Wie maken verkeersregels en wie bedenken de borden? 
Welke soorten verkeersborden zijn er?  En hoeveel? 
 
De kinderen zijn vervolgens aan het werk gegaan met deze vragen. In groepjes 
gingen de kinderen opzoek naar antwoorden. Ze zochten op internet, keken filmpjes, 
lazen uit boeken. Hier is een poster van gemaakt. Als het af is, dan gaan de kinderen 
het aan elkaar presenteren. 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -8-                                                                        

Iedere week bespreken we bepaalde verkeersituatie. Wat zie je hier?  Wie 
zie je hier? Wie heeft voorrang? Wat zou jij doen? Is het veilig genoeg?  
 
In het verkeer komen ook verschillende termen, waarvan je de betekenis 
misschien niet kent. We leerden de volgende woorden: 
Bebouwde kom 
Onbebouwde kom  
Claxonneren 
Uitgezonderd 
Verkeershinder 
Verkeersoponthoud  
 
Roosmarijn 
Helaas is Roosmarijn woensdag 10 april alweer voor het laatst. Haar 
stageperiode zit er dan weer op. Ze gaat hierna de internationale Pabo doen, dus wie weet zien we haar nog terug…..  
Deze week hebben we allemaal een brief voor haar geschreven. Wat wil je graag nog zeggen of vragen? Welke 
herinnering heb je aan Roosmarijn? Of kun je misschien een compliment geven? Iedereen schreef iets persoonlijks op. 
We hebben ook gelet op de aanhef en de afsluiting. Groep 5 heeft opnieuw geoefend met het schrijven van hoofdletters.  
We geven haar ook een voorleesboek en een spiegel met onze namen erop.  

 
Keuzewerk 
Wat was er weer een ruime keuze voor de kinderen! Geweldig om te zien. Erna 
is gaan koken, Petra en Marleen gingen naaien en werken op de naaimachine, 
Roosmarijn heeft kleding gemaakt, Rowena ging abstract tekenen, Ragnhild 
leerde schildertechnieken en ik gaf yoga in de speelzaal.  
 

 
Gym 
Het thema van deze gymles was 
samenwerking. De kinderen hadden 
elkaar nodig en goed overleg was nodig. 
We hebben estafette gespeeld, waarbij 
de kinderen verschillende materialen 
naar overkant moeten brengen. Wie doet 
wat? Wie heeft welke rol? Daarnaast ook 
vertrouwen…  
 

  
Mededelingen 
 
Schoolzwemmen  
Op vrijdag 12 april vertrekt 
de zwembus al om 08.00 
uur.  
 
Paaslunch 
Op maandag 15 april is er 
weer de jaarlijkse Paaslunch 
met alle groepen in de hal. 
Kinderen  hoeven geen 
lunch mee. 
 
Schoolvoetbal 
jongens op woensdag 17 april, meisjes op woensdag 24 april (zie mail). 
 
Meivakantie 
Kinderen zijn vrij vanaf 18 april t/m 5 mei!  
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Vrijdag hebben de kinderen hun rapportfolio mee naar huis gekregen! Er zit prachtig werk in dus ik wens jullie veel lees 
en kijk plezier!  
 
Fijn weekend en tot maandag! 
Groetjes van Lisa 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda                                        
Maandag 8 april        Gr.7/8 Je hebt de route van je fietsexamen in het weekend gefietst. 
Maandag 8 april        Fietsexamen groep 7/8 tussen 11.00 en 12.00 uur. Duim voor ze! 
Dinsdag 9 april         Groep 8: Jullie mapje van groep 8 ondersteuning. 
Dinsdag 9 april         Groep 8 ouders info eindviering van 19.00 t/m 20.00. 
Woensdag 10 april      Groep 7/8 ontl. Puzzelmix 2 en ww-spelling blz 14. groep 8 ook blz. 28 
Donderdag 11 april  Rapportfoliogesprekken voor groep 6/7 van Bee Happy en Poema. 
Maandag 15 april  Huiswerk groep 6 en 7, maak een succeskaart voor groep 8 (niet voor een vriend) 

Rapportfoliogesprekken voor groep 6/7 van Bee Happy en Poema. 
Dinsdag 16 april  Eindtoets groep 8  (IEP) 
woensdag 17 april Eindtoets groep 8  (IEP) 
Studiedag                     18 april 
Goede vrijdag                19 april 
Meivakantie                   22 april (= 2e paasdag) t/m 5 mei  
 
Wat een volle agenda, maar dan weet je tot de vakantie waar je aan toe bent.  
 
1 april 
Wat is dat toch altijd bijzonder als het op een schooldag valt……maar ja, ook 
stamgroepleiders hebben agenda’s…….De hele dag zien we ‘behulpzame’ kinderen die 
koffie (mmmm, lekker zout) halen en nog meer van die geintjes, maar de revenge is er 
wanneer ze het  niet verwachten. De Poema’s waren erg druk met het rapportfolio bezig. 
Hierna kwam de gymtoets waar we het resultaat ook van konden registeren in het 
rapportfolio. Zwoegen op die gekke vragen als; schrijf met je pen in je mond je naam, tel 
hoe lang je jezelf omhoog kan houden op je stoel en zo nog meer van die onzin…… Peggy 
heeft genoten…..    1 APRIL…. Volgend jaar weer een kans voor de kinderen om nog 
alerter te zijn.  
 
Succes voor onze fietsers van groep 7 en 8! 
We hopen dat iedereen vandaag (vrijdag 5 april) het theorie-examen haalt en maandag aan het praktijk examen mag 
deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levend rekenen 
Sinne en Anouk (Poema’s) vroegen me of ze mochten berekenen hoeveel A4-tjes we op voorraad hadden. Tuurlijk mag 
dat, zo’n complexe som staat er niet iedere dag op het rekenprogram. Gok maar eens, je kan het antwoord hieronder op 
het papiertje terug vinden. 
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Schoolvoetbal 2019:  
 

Hieronder nogmaals 
     de data voor het 

schoolvoetbal. De 
eerste 
wedstrijdmiddag is 
geweest en wat 
hebben onze jongens 
(aangevuld met 
topmeiden) het goed 
gedaan! 
Deelnemerslijsten 
hangen in de 

groepen. Starttijden en verdere info kun je bij je coach vinden.  
 

Jongens groep 7 en 8      Was 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 Erna/Rob coach 
Meiden groep 5 en 6 24 april EZC`84     (in de 

vakantie!) 
Carin/Maarten coach 

 
Bezoek aan de tuinen van Paleis Het Loo 
Wat een tuin zeg! We zijn er nog moe van. Wist je dat er een grote globe is die een heel bijzondere verdeling heeft? En 
er een aantal weten hoe de binnenkant van de bek van een karper voelt? En we trots zijn op die (inmiddels ingehaalde) 
hoogste fontein van Europa.  
 

 
  
 

Keuzewerk 
Wat fijn dat we een erg divers 
aanbod kunnen bieden. De 
kinderen leren deze periode 
met klei werken, robotica, 
basketbal, breien, schilderen 
als Rembrandt, zingen en we 
hopen dat dinsdag de Turkse 
cultuur ervaring door kan 
gaan. 
                                                                                     
Vriendelijke groetjes; Paula, 
Paul, Elly en Peggy 
 
 
 


