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Agenda
19 april – 3 mei: vakantie

Weekbericht van het Team
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge land = samen eten bij de paaslunch.
Beste mensen, het toppunt van samen leven is samen eten. En dat deden we afgelopen maandag.
Samen eten is een teken van verbondenheid en typisch Jenaplan. Naar de kinderen heb ik het tijdens de
paaslunch zo verwoord:
Gezelligheid,
zeker weten.
Dat is bij onze paaslunch het hele eieren eten.
Want
met ook nog een croissant
en een goed gesprek,
hebben we aan voedsel voor onze monden geen gebrek.
En dat is best wel iets om als een blij ei te vieren.
Geniet maar fijn
van dit Hogelands gezellig samen zijn.

En gezellig was het! Dank aan alle ouders die eraan mee hielpen om dit tot een
groot succes te maken.
Verder was er deze week de eindtoets. Groep 8, jullie hebben super goed
gewerkt! Onze voetballers streden als een hecht team op het veld. Veel ouders en
kinderen kwamen naar de gespreksavond. En de lokalen werden leeggeruimd.
In de vakantie worden de vloeren schoon gemaakt. Dan kunnen we 6 mei weer
met een opgeruimd gevoel starten.
Namens het hele team: een fijne vakantie!
Johan

Avondvierdaagse
Wil je meelopen met de avondvierdaagse 21 t/m 24 mei, geef je dan VOOR 12 mei op bij mij op.
Op woensdag 8 en donderdag 9 mei ben ik ‘s ochtends op school. Er dient contant betaald te worden (€4.25 per
medaille).
Ook ben ik op zoek naar mensen die tijdens de avondvierdaagse koffie/thee/ranja willen verzorgen op de pauze plek!
Hiervoor kun je je ook bij mij opgeven.
Groetjes Christel (moeder van Tessel, boomhut en Guus, toverhoed)

Lentefeest
Hallo Ouders,
Op 10 mei 2019 vieren wij weer het Lentefeest. Het thema van dit jaar is “Animal Planet” en staat dus in het teken van de
dieren. Op die dag zullen de kinderen activiteiten gaan doen die door de ouders zelf worden bedacht. Veel ouders
hebben zich al ingeschreven maar we hebben nog wat open plekken die opgevuld mogen worden. Op school hang nog
een intekenlijst naast het lokaal van de Poema’s (links van de knutseltafel).
De school zal de kinderen indelen in 18 groepen en elke groep zal die dag meedoen aan 6 verschillende activiteiten die
elk maximaal een half uur duren. De kinderen doen daardoor niet allemaal dezelfde activiteiten.
De activiteiten beginnen stipt om 9:00 uur, we willen u vragen uw kinderen om 8:30 uur aanwezig te laten zijn zodat er
tijd is om de groepen bij elkaar te brengen op het feestterrein (zie locatie hieronder). De stamgroepleiders zijn op het
terrein verantwoordelijk voor de kinderen, we vragen de ouders om na het wegbrengen afscheid te nemen en niet te lang
op het feestterrein te verblijven.
Dagindeling
1. Opening van het feest door de directeur
2. Ronde 1 van 9:00 tot 9:30;
3. Ronde 2 van 9:30 tot 10:00;
4. Ronde 3 van 10:00 tot 10:30;
5. Pauze tot 11:00;
6. Ronde 4 van 11:00 tot 11:30;
7. Ronde 5 van 11:30 tot 12:00;
8. Ronde 6 van 12:00 tot 12:30;
9. Lunch van 12:30 tot 13:15;
10. Ouders arriveren om 13:15 om afsluiting bij te wonen;
11. Afsluiting door het team 13:15 tot 13:45;
12. Uiterlijk 14:00 feestterrein leeg.
Lunch
De kinderen lunchen dit jaar voordat de ouders hen komen ophalen. De lunch wordt dit jaar door de feestcommissie
georganiseerd, er hoeft dus geen lunch meegebracht te worden!
Locatie
De locatie is gelijk aan die van de vorige jaren. Omdat het vorig jaar erg heet was plannen we dit jaar de locatie van de
activiteiten zo veel mogelijk aan de schaduwzijde van het terrein in. De feestcommissie zal de locatie van de activiteiten
markeren met bordjes zodat elke activiteit de juiste plek kan vinden om zich te installeren.
Kamp buitendoor (http://www.kampbuitendoor.nl/), Gortelseweg 8162 Epe
(Route vanuit Epe: De N309 richting Nunspeet volgen. Zodra u bij een rotonde de N795 inrijdt op uw kilometerteller
kijken. Vanaf hier is het nog precies 3,1 km. Dan linksaf, de Gortelseweg (zandpad met betonnen fietspad) in.)
Tot slot
In de week dat het feest plaatsvindt zullen we nog nadere mededelingen doen omtrent het feest, dit zullen we doen door
een brief die kinderen kunnen meenemen naar huis.
Alvast een mooie vakantie toegewenst en tot 10 mei!
Feestcommissie Lentefeest
Peggy, Hester, Melle, Miranda, Fenja & Werner
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De schoolfotograaf komt…
Op 7, 8 en 9 Mei.
Op 9 Mei vanaf 15.00 uur is er een mogelijkheid om een broertjes/zusjes foto te laten maken.
De inschrijflijst hangt op de speelzaal deur.

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze laatste week voor de vakantie hebben we het gehad over lente en de verschillen met de
winter. Zie ook de foto. De kinderen mochten de verschillende spulletjes in de “lente” of in de
“winter” hoepel neerleggen.
Op maandag waren de Kiddo’s uitgenodigd om in de
grote hal te komen Paaslunchen met de hele school.
Heerlijke croissantjes, eitjes en broodjes zijn er gegeten.
Dank hiervoor!
De kinderen die op woensdag bij ons komen spelen
waren uitgenodigd door de RSG om naar hun
zelfgemaakte circus voorstelling te komen kijken. Dit
was erg leuk!
Na de vakantie gaan we starten met het thema: Bakker.
Hierover later meer.
De schoolfotograaf komt op donderdag
9 mei.
De week voor Pasen staat bij de BSO altijd in het teken van eieren zoeken.
Wat een geluk met het weer!
We wensen jullie een fijne vakantie!
We zien de meesten op 6 mei weer.
Een hele fijne vakantie allemaal!
team Kiddo’s
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De Toverhoed





6 mei we starten weer
6 mei deze week rapportfolio’s weer inleveren
7 mei: Schoolfotograaf voor de toverhoedjes
10 mei lentefeest

Hallo allemaal,
Maandag hebben we afscheid genomen van Mariska. Na 20 jaar bij
ons op school te hebben gewerkt gaat ze nu haar eigen bedrijf
beginnen als beeldcoach. Manon en Mischa hadden met de kinderen
mooie cadeaus gemaakt voor Mariska. Mariska heeft ons nieuwe
gieters gegeven en ze heeft een vlinderstruik voor ons gekocht,
kunnen we lekker weer gaan tuinieren.
Deze week waren er twee verjaardagen in toverhoed geel. Jolene en
Lise hebben allebei hun 5e verjaardag met ons gevierd, van harte
gefeliciteerd allebei! Lise was deze week ook voor het laatst, na de
vakantie is ze weer terug in Ethopië. De kinderen uit geel hebben van
haar een mooi Afrikaans dier gekregen.
In toverhoed geel is Jack gestart, fijn dat je er bent Jack en we
wensen je een fijne tijd bij ons op school.
Na de vakantie start Fender bij ons op school. Hij komt ook in
toverhoed geel en zit in groep 2.
Afsluiting thema bijen
Ons thema bijen is afgesloten met een bezoek van de imker. Opa Wim en
oma Lucie (van Jurre) kwamen ons vertellen over het houden van bijen. We
hebben een imker pak gezien, de bijenkast bekeken en opa Wim ging rook
maken, ook mochten we de honing proeven, wat lekker zeg. We weten nu
dat er wilde bijen in het bijenhotel wonen en dat de honingbij in een korf of
kast woont. We sluiten het thema bijen af, maar we gaan de komende tijd
nog verder met tuinieren.
Nieuw thema ruimte
Na de vakantie gaan we 7 weken werken over het thema de ruimte. We
gaan het hebben over de sterren, planeten, ruimtereizen en raketten. Voor
de aankleding van het thema zoeken we nog: planeten / sterren om op te
hangen. Een groot zwart kleed of zwarte stof en verkleedkleding van
ruimtepakken. En mocht je nog iets anders hebben dat bij het thema past,
dan lenen we dit ook graag.
Lentefeest
Op vrijdag 10 mei is het lentefeest. Al heel wat ouders van de Toverhoedjes
hebben zich aangemeld voor het begeleiden van een workshop, daarvoor
dank! Er zijn nog een paar activiteiten nodig om de dag succesvol te
maken. Wie komt ons helpen? Je kunt samen met andere ouders een
activeit doen. Mocht je wel willen helpen maar geen idee hebben wat de
bedoeling is, kom dan even bij ons aan of vraag onze stamgroepouders. Het thema is dieren. Kinderen die het leuk
vinden mogen verkleed komen.
Rekendag
Op 6 juni hebben we een rekendag op de hele school. Wij doen ook mee. We zijn bezig met de voorbereidingen van
allerlei rekenactiviteiten. We zoeken nog ouders die ons deze dag kunnen helpen met het begeleiden van een activiteit
(wij zorgen ervoor dat alles klaar staat). De rekendag is de hele dag, van 8.30 tot 12.00 uur. Wie wil ons komen helpen?
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Keuzewerk
Op maandag 6 mei is er nog geen keuzewerk. We starten weer op 13 mei.
Wij zoeken nog ouders voor:
10 mei lentefeest
6 juni rekendag
Willen jullie de rapportfolio’s na de vakantie weer inleveren?
We maken op school niet iets voor moeder- of vaderdag, dan weten jullie dit vast voor jullie eigen planning…
Na de vakantie begint Mariella op maandag samen met Iris.
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie en tot 6 mei!
Iris, Mariella, Hester en stagiaire Noah

Wolkenwoud

Rowena &
Laura

Sterrenhemel
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Ragnhild en Helma

De Boomhut
.

Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars

Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy
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