10 mei 2019, jaargang 2018/2019, nummer 31

Agenda
13 mei:
16 mei:

Kinderraad; bezoek Erik Visser (wethouder onderwijs) en Hans de Wilde (beleidsmedewerker
onderwijs) van de gemeente Epe aan onze school
groep 7, 8 sportdag; groep 6 alleen ochtend les; bovenbouw feestavond

Weekbericht van het Team
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge Land = samen de lente vieren.
Beste mensen, wat was het lentefeest leuk en levendig! En wat een energie staken ouders en het team erin om
het tot een succes te maken! Aandacht voor de natuur om ons heen, samen beleven en vieren; dat zijn mooie
onderdelen van ons jenaplanonderwijs.
“We vierden op het lentefeest fris, fruitig en vol vuur; het nieuwe lenteleven.
Omdat we veel om elkaar, onze planeet, de natuur, en om al onze dieren geven.”
De afgelopen week is er weer hard gewerkt op school, groep 8 oefende voor de eindviering, de fotograaf maakte
vele foto’s op school. Trouwens ook in de twee weken vakantie werd al veel werk verzet: voorbereidingen voor het
lentefeest, onze meiden voetbalden als leeuwinnen en Nicolet beviel van een dochter: Mare.
Dus het allermooiste lentefeest en het zwaarste werk was misschien wel bij Nicolet. Namens iedereen op ’t Hoge Land:
Nicolet, van harte gefeliciteerd met Mare, jouw nieuwe lenteleven!
Het team wenst iedereen een mooi lenteachtig weekend.
Johan

Voor foto’s van het Lentefeest: kijk op de laatste pagina’s van dit bulletin en in de
stukjes van de stamgroepen!

Met pensioen…
Na zoveel jaren met enorm veel plezier gewerkt te hebben op onze school
(34 jaar), zal ik per 1 september a.s. met pensioen gaan. En dus na de
zomervakantie niet terug keren op school. Eind augustus ben ik 40 jaar in
dienst van het onderwijs en altijd heeft mijn hart gelegen bij het Jenaplanonderwijs.
Met Johan is er afgesproken dat vrijdagmiddag 5 juli de viering zal zijn waarin
mijn afscheid centraal mag komen te staan. Daarna zijn er nog werkdagen dat
ik in Sterrenhemel bezig ben en in de school rond wandel. Mocht je me
persoonlijk de hand willen schudden, dan weet je me vast wel te vinden.
Zodra er duidelijkheid is over de bemensing voor volgend schooljaar, krijgen
jullie daar uiteraard informatie over.
Hartelijke groeten,
Helma

Van maandag tot vrijdagmorgen liggen de gevonden
voorwerpen weer op een tafel in de hal!

Gezelligheid en knappe kunsten tijdens het overblijven!

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week zijn Fedde en Fayen gestart en is Sylvan aan het wennen. Welkom op Kiddo’s!
Stella Snoek is 3 jaar geworden. We hadden een leuk feestje! Van harte!!
Deze week zijn we begonnen met het thema bakker. De kinderen hebben de hoek ingericht met
allerlei spulletjes en woordkaarten. Zo leren ze een hoop nieuwe woorden. Denk hierbij aan:
brood, taart, beslag, beslagkom, verschillende soorten brood, spatel, cake blik, vormpjes en nog
veel meer.
Ze kunnen zich hier verkleden met echte bakkersmutsen en schorten aan en zo samen de
bakker naspelen.
Dit hebben we ook al gezien op een aantal filmpjes op onze smart tv.
Hier op de foto ook een liedje om thuis samen te oefenen. Met
een bekende melodie.
Verder zullen we ook echt gaan bakken en zijn we bezig om
een bezoekje te plannen naar een bakkerij. Als dit lukt horen
jullie meer.
Verder zijn we druk geweest voor Moederdag. Veel plezier
met uitpakken.
De fotograaf was er donderdag. Het was een hele
klus, maar we denken dat het leuke foto’s zijn.
Bij de BSO is deze week kunst gemaakt met
bellenblaas.
Fijn weekend.
team Kiddo’s
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De Toverhoed



24 mei: we doen mee met de viering
6 juni: rekendag op de hele school

Hallo allemaal,
In toverhoed geel is Fender gestart in groep 2. Fender en zijn ouders zijn vanuit Vaassen
verhuisd naar Epe. Wat fijn dat je bij ons bent Fender, we hopen dat je je snel thuis voelt bij
ons op school. Deze week kwam Jay wennen in toverhoed geel. Hij wordt eind mei 4 jaar. Lise
is weer terug naar Ethopië, aan het eind van juni komt ze nog een keer 2 weken bij ons op school. Op donderdag was er
dubbelfeest. Joep en Lizzy vierden allebei hun 6e verjaardag, gefeliciteerd!
We waren heel blij met de hulp op zaterdagmiddag. We hebben het lokaal ingericht en het thema voorbereid. Hebben
jullie de prachtige raket en de donkere ruimte al gezien in toverhoed rood? Ouders en Elin bedankt voor jullie hulp!
We konden zo heel mooi starten met ons nieuwe thema over de ruimte. We hebben een raket en een ruimtestation in de
groep, in de zandtafel kunnen de kinderen werken met stenen, raketten en allerlei ander materiaal, er is een donkere
ruimte met sterren, er zijn veel mooie boeken te lezen en de kinderen kunnen boeken maken over de ruimte en woorden
schrijven in de schrijfhoek. Er hangen al wat mooie knutselwerken in toverhoed geel. De letter die we deze week geleerd
hebben is de r van ruimte. De komende weken gaan we dit thema verder uitdiepen. Als jullie verkleedkleren of andere
leuke dingen hebben die met het thema te maken hebben dan lenen we die graag.

Rekendag 6 juni
Op 6 juni hebben we een rekendag op school. Bij de Toverhoedjes gaan we allerlei rekenopdrachten en spellen doen in
een circuitvorm. Voor het succesvol verlopen van deze dag hebben we ouders nodig die een opdracht willen begeleiden.
15 ouders in totaal. Wie wil ons komen helpen? Het is van 9.00 tot 11.30 uur. Je hoeft niets voor te bereiden.
Keuzewerk
We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met keuzewerk. De intekenlijsten hangen weer op het bord en helaas zijn
er nog onvoldoende activiteiten om het een succes te maken. Het is leuk als een activiteit aansluit bij het thema, maar
dat hoeft natuurlijk niet. Dansen, muziek, koken of bakken zijn ook altijd erg leuke activiteiten. Wie oh wie komt ons
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helpen? Keuzewerk is altijd op maandag van 13.00 – 14.00 uur. Bij 8 activiteiten hebben we een succesvolle middag
waar alle kinderen lekker aan het werk kunnen, dus je kunt er altijd bij!!
Afscheid van Mariska
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Mariska. Ze had nog een stukje geschreven voor het bulletin:
Via deze weg wil ik iedereen bedanken. Ik heb een heel mooi en fijn afscheid gehad en ben super verwend! Dat
had ik niet verwacht!
Ik heb een hele fijne tijd gehad in de Toverhoed. Ik wil alle kinderen bedanken voor de gezellige tijd, de
spontane knuffels, gesprekjes en nog veel meer! En alle ouders voor hun bijdrage. En natuurlijk Iris en Hester.
Bedankt dames voor de fijne tijd samen.
We hebben een prachtige school! Daar blijf ik gelukkig deel van uitmaken als moeder.
Groeten Mariska
Veel planten hebben de vakantie overleefd en staan inmiddels in onze
tuintjes. Een van de activiteiten die de kinderen tijdens kiezen kunnen
kiezen is tuinieren, veel kinderen vinden dit heel leuk om te doen. We
hebben ook al een paar metselbijen ontdekt die in het hotel wonen, hoe
leuk is dat?

Denken jullie eraan om het rapportfolio weer in te leveren?
Volgende week hebben we ook weer gym op dinsdag en donderdag, heeft iedereen zijn gymtas weer in de bak gedaan?
Vanaf volgende week werkt Hester op maandag en Mariella op vrijdag, Iris is er alle dagen.
Een fijn weekend,
Iris, Mariella, Hester en stagiaire Noah

Donderdagmiddag groep 5
Nog 2 weken lezen, dan gaan we stemmen voor de Nederlandse kinderjury! De kinderen zijn druk met zich voorbereiden
hierop. Er worden boeken verslonden en aantekeningen gemaakt in hun zelfgemaakte boekjes.
Naast al het lezen, zijn we ook druk met de topografie van Nederland. Dit kan je thuis eventueel ook oefenen. Er zijn
leuke websites, zoals: www.topografie-nederland.nl. Momenteel zijn we bezig met de provincies en hoofdsteden.
Volgende week krijgen de kinderen een oefenblad mee naar huis.
Fijn weekend!
Laura
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Wolkenwoud
Maandag was Rowena nog vrij en heeft Laura de week opgestart. Eerst moest de
groep nog even ingericht worden. Gelukkig waren er veel helpende handen en zat
iedereen alweer snel aan de eigen tafel. Eva Bos was in de vakantie jarig en heeft
haar verjaardag gevierd. Gezellig zo’n feestelijke start.
’s Middags hadden we een gastspreker in de groep. Jan, de vader van Sam Voois,
is brandweerman en vertelde over zijn werk in relatie tot het verkeer. Zo is de dode
hoek besproken en zijn verschillende verkeersborden aanbod gekomen. Hij heeft
zijn presentatie afgesloten met een stukje over bosbranden.
Project:
We zijn gestart met ons thema natuur. Aan de hand van stellingen, zoals: Wat gebeurt er als er geen zon zou zijn? Als er geen
water is? Als er geen bomen/ bloemen zouden zijn? Hebben we een aantal conclusies getrokken en nieuwe onderzoeksvragen
bedacht. Hier gaan we de komende weken mee aan de slag.
Spelling:
Deze week is het een herhalingsweek; we hebben geoefend met cht-woorden, woorden met klinkers aan het eind en eind d/t.
Ook hebben we geoefend met het benoemen van zinsdelen; werkwoorden, lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk
naamwoorden.
Rekenen:
Groep 3 zoekt tussen welke tienvouden een getal ligt ( 33 ligt tussen de 30 en de 40).
Groep 4 oefent met het uitreken met teveel ( 36+29= 36+30-1).
Groep 5 stoeit ook met rekenen met te veel ( 250-98= 250-100+2) en het ombouwen van sommen( 16 x35 =8x70).
Keuzewerk:
De kinderen konden kiezen uit 3 activiteiten die allemaal in het teken stonden van ons nieuwe thema; de natuur. ze konden
kiezen uit schilderen, tekenen en zingen.
Voor de komende weken staat er nog geen ouderhulp op de lijst. Wie komt gezellig met ons het keuzewerk invullen?
Vraag:
We hebben de kinderen gevraagd om twee foto’s mee naar school te nemen: 1 foto van de vakantie en 1 foto in een mooie
natuurlijke omgeving of met een dier/ bijzondere bloem. Ze moeten er wel zelf bij op staan. Deze mag je ook naar Rowena
mailen als je zelf niet kan printen.
We zijn op zoek naar stekjes, (uitgebloeide) bloembollen, bloemen uit de tuin en plantjes die we op school mogen gebruiken en
bestuderen. Wie kan ons helpen?
Gym:
We hebben allerlei activiteiten en spellen gedaan met ballen. Het spel lijnbal is gespeeld en er is gehockeyd. Verder was er een
dribbel/mik oefening.
Nieuwsbegrip:
De tekst ging deze keer over het song festival. We hebben geoefend met het ophelderen van onduidelijkheden. De kinderen zijn
in duo’s aan het werk gegaan en hebben fijn kunnen overleggen met elkaar.
Lente feest:
Wat een prachtige dag hebben we gehad!
Hieronder een sfeerimpressie, bedankt voor iedereen die heeft geholpen bij het organiseren van deze dag! We hebben
genoten.
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Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
De vakantie van 2 weken was fijn. Veel verhalen over uitjes, feestjes en andere activiteiten
werden verteld.
Maandag middag kwam Jan, vader van Sam vertellen over verkeerssituaties, de drie soorten borden kwamen nog een keer terug, de dode
hoek en andere verkeerszaken. Ook maakte Jan een bruggetje naar
ons nieuwe project over natuur nl. bosbranden. Hoe kan het ontstaan,
wat gebruikt de brandweer om te blussen... Het was een leerzame
presentatie. Bedankt Jan.
Dinsdag startten we met het project natuur.
Huiswerkopdrachten:
Neem een bloem en blad mee om te drogen. Op school ligt een plantenpers, hier wordt het
meegenomen plantje/bloem tussen gelegd.
Foto sturen/meenemen van je leukste natuurplekje het liefst met jou op de foto. De foto mag ook
gemaild worden naar ragnhild@jenaplanepe.nl.
We willen ook graag een natuur uitstapje maken, hier volgt nog een mail over.
Kiva: we bedachten met elkaar 3 complimenten. Het spel is als volgt: 2 kinderen gaan naar de
gang en de kinderen in de groep delen 1 van de 3 complimenten uit aan een kind. De
kinderen die op de gang waren, achterhalen aan wie het compliment is gegeven.
Ge dichtenkring:
Beatrice heeft dinsdag een gedichten kring. Het gedicht wordt voorgedragen en het liefst uit
het hoofd.
Janna Maris heeft deze week de observatiekring gedaan. Een heel oud strijkijzer met kooltjes
had zij bij zich.
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Nieuwsbegrip: in de tekst is het songfestival besproken en een aantal moeilijke woorden moesten geoefend worden.
Gymles: we oefenen het hockey spel, batminton en dribbelen met een bal.
Helma vertelde in de kring over haar pensioen na de zomervakantie, jullie kregen daar een brief over mee.
Denise was aan het begin van de week flink ziek, via de app hielden we contact, want ze miste de verjaardagskring van
haar BFF Pleun.
Donderdag vierde Beatrice haar verjaardag..... beiden waren jarig in de vakantie! Alsnog van harte gefeliciteerd.
Groep 3:
Blok 11 is aan de beurt. We oefenen de getallenlijn. Sprongen maken en snel zien waar je op de getallenlijn bent. Dit is
nog helemaal niet zo gemakkelijk!
Groep 4:
Met spelling gaan we aan de eeuw, ieuw en uw woorden werken. Met rekenen maken de kinderen sommen door te
werken met een rond getal. Bv 49 + 13. Eerst ga je naar 50 door er 1 bij te doen dan nog 12.
Groep 5:
Met spelling gaan we aan eeuw en ieuw en uw woorden werken.
Ook pakken we voorgaande moeilijk categorieën terug om te herhalen.
Met rekenen worden moeilijke keer sommen geoefend. We bespreken en oefenen dit nog vaak. Een som als 6x29 en
16x12 en 8x35. Kies je voor rekenen met teveel, voor splitsen of voor ombouwen? Ook komt het rekenen + en – met
teveel terug.
Een heel fijn weekend,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
.
Agenda
Dinsdag 21 mei : Start avondvierdaagse
Maandag 27 mei : studieweek. Kinderen vrij.
Deze week is Mats bij ons in de Boomhut gestart. Maandag hebben we hem met de
groep welkom geheten. We stelden ons voor en vertelden over wat voor groep we zijn
en wat we allemaal doen bij ons op school. Mats vertelde over zichzelf. Hij zal maar
kort in de Boomhut zijn, want na de
vakantie gaat hij naar de bovenbouw.
Lentefeest:
Wat was het weer een mooie dag,
ouders bedankt!
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Fijn weekend allemaal en tot maandag!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 13 mei
Woensdag 15 mei

Donderdag 16 mei

Huiswerk groep 6/7/8: tafels. We gaan jullie toetsen en kijken dan welke tafels je later als
huiswerk krijgt.
Huiswerk groep 7: Stenvert blz. 18 + 19 (v.t.)
Groep 8: Stenvert blz.29 (v.t.)en blz. 32 (volt.deelw.)
Bee Happy gr.7: ontleden blz. 13
Groep 7/8: Grote schoolsportdag Epe (sportkleding en fiets mee) tot 14.30 uur.
Groep 6: Gewone schoolochtend met gym (ook voor gr. 6 BE) 12.15 zijn jullie vrij, omdat jullie
dag ’s avonds voortgezet wordt.
Feestavond voor groep 6/7/8 vanaf 18.00 tot 20.00 uur.

Bovenbouwfeestavond
Donderdag a.s. tussen 18.00 en 20.00 uur is het feest voor de bovenbouw. We maken er samen een gezellige avond
van met muziek en hapjes. Bij je stamgroep hangt een lijst waar je op kan aangeven welk hapje of drankje jij meeneemt.
Kleed je feestelijk aan en doe je dansschoenen aan.
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Grote schoolsportdag Epe
Groep 7 en 8 gaan deze dag verschillende sporten ervaren met dorpsgenoten. De groepjes zijn al gemaakt en de
kinderen fietsen onder onze begeleiding naar de sportvelden.
Ze nemen deze dag het volgende mee: sportieve kleding voor buiten (en evt voor binnen), schoenen voor binnen en
buiten en fruit/drinken/lunch. Deze sportieve dag duurt tot 14.30 en de kinderen fietsen dan weer onder onze begeleiding
terug naar school. Als je rechtstreeks naar huis mag hoort je stamgroepleider dat graag van je ouder. Rust dan thuis
even uit voordat we je om 18.00 weer terug zien op school voor je feestavond.
Lentefeest
Wat hebben we geluk gehad met het weer. Ouders bedankt voor jullie hulp bij het maken
van deze unieke dag. De kinderen hebben van en met elkaar genoten. Hier een kleine
impressie.

Bankbattle
Woensdag om 8.30 starten we met de Bankbattle. Deze strijd voeren we basisschoolleerlingen uit heel Nederland. We
zijn benieuwd…

EHBO
Wat is het toch vervelend dat de kinderen zich zo bezeren…..gelukkig kunnen ze elkaar inmiddels
goed verbinden 😉. We zijn nog even met dit project bezig, dus we zijn bang dat het er nog wel eens
vaker ernstig uit zien.

Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy
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Foto’s van het Lentefeest
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