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Agenda
27-31 mei Geen lessen: studiedagen team en Hemelvaart vakantie

Weekbericht van het Team
Inspiratie: ’t Hoge Land = een mini-samenleving
Beste mensen,
Iris, stamgroepleidster in de Toverhoed, zei deze week tegen mij: “onze school is een mini-samenleving.”
Inderdaad, dat is merkbaar. Want er zijn kinderen, maar ook veel ouders. Die helpen met allerlei taken.
Zo trof ik deze week twee ouders aan die hard bezig waren het opberghok op te ruimen. Boomhutters
bezochten een zieke klasgenoot in het ziekenhuis. De door iedereen verzamelde plastic doppen werden onder
belangstelling van de pers op school opgehaald om later tot vlinders te worden omgesmolten. De bovenbouwers
liepen vorige week op hun feestavond de polonaise en deze week liepen ouders en kinderen vier avonden samen op.
Ja, we zijn op onze school een mini-samenleving met een maximale betrokkenheid.
O ja, ik kreeg een briefje van enkele kinderen op school met het vriendelijke verzoek of ik “frij” wil geven, en zie de
Agenda: meteen hebben jullie de hele volgende week vrij. Sneller kan niet! Het stond natuurlijk al zo gepland, maar toch.
Nog wel goed blijven oefenen op school met spelling zou ik zeggen, misschien moeten we als team op onze studiedagen
bespreken om wat extra lessen daarvoor in te gaan lassen...
Namens ons team: een mooi weekend.
Johan

Overblijven
Vrijdag was het lekker weer, dus de Toverhoedjes hebben gezellig buiten
gegeten….

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week op Kiddo’s:.
Op maandag zijn we de kring begonnen met het wegtoveren van bakkersspullen. Wat is er weg? Het ronde taartje? Of
de driehoek pizza? Op de knutseltafel lagen deze week geplastificeerde taarten en wat klei. Daar konden de kinderen
de taarten mee versieren. We hebben geoefend met balletjes rollen en slierten draaien.
Dinsdag en woensdag hebben we heerlijke appelflappen gebakken. De kinderen hebben hier goed mee geholpen.
Kaneel en suiker over de appeltjes strooien en van het bladerdeeg een mooi pakketje maken. Bestrijken met wat eigeel
voor de kleur. We hadden een oventje in de groep staan. Zo konden ze goed zien wat er gebeurde.

Ook zongen we samen een liedje.
Deze kun je vinden op YouTube;
bakker wat doe je vandaag?
Donderdag hebben we in de kring
brooddeeg gemaakt. 2 kopjes bloem, 1
kopje water en 1 kopje zout. Iedereen mocht een stukje kneden. Met je vinger
proeven van het zout. Sommige kinderen vonden het lekker. We hebben ook het
verschil geproefd met suiker. Dat vonden de meesten wel lekker.
Danielle is er aankomende week niet. Linda is er op maandag. Op dinsdag is
Anneke er naast Mariella. Donderdag zijn we dicht vanwege Hemelvaart.
Woensdag is het tripje naar de bakker!
Deze week hebben we bij de BSO zelfgemaakte cactussen gemaakt. Het potje
hebben we versierd met stickers. Ook was het avondvierdaagse deze week. Net als
voorgaande jaren hebben we op dinsdag en donderdag gezorgd voor een warme
maaltijd. Op dinsdag lekkere broodjes knakworst met allerlei rauwkost en op
donderdag heerlijke
pannenkoeken!
Zo konden ouders de kinderen
met gevulde buiken ophalen en
kon iedereen fris en fit aan de
start verschijnen!
Fijn weekend.
team Kiddo’s
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De Toverhoed



27, 28 en 29 mei studiedagen de kinderen zijn de hele week vrij
6 juni rekendag op school

Hallo allemaal,
Deze week hebben we 2 verjaardagen gevierd in toverhoed geel. Jack
vierde zijn 5e verjaardag en Guus zijn 6e. Ook Jay was jarig, hij werd
woensdag 4 jaar en is vanaf 3 juni elke dag bij ons op school in
toverhoed geel. Gefeliciteerd alledrie en Jay welkom bij ons op school!
De waterpokken gaan rond, in toverhoed geel hebben 2 kinderen het nu (gehad), het is mogelijk
dat er meer kinderen besmet zijn geraakt. Op de site van het RIVM staat veel handige informatie
over de waterpokken.
Applaus voor onze ouders!
Wat hebben we deze week veel hulp gehad van ouders, echt fantastisch!! Op maandag hadden we leuke
activiteiten met keuzewerk, Manon en Annemarie hadden leuke ruimte activiteiten bedacht en we hadden
zelf ook wat dingen voorbereid met dans, ruimtewezens en planeten. Alle kinderen waren leuk aan het
werk.
Inmiddels is de kleine wereld omgetoverd tot een waar ruimtestation, inclusief plek voor de maanlanding en
ruimte om te zweven. Deze hoek is helemaal ingericht door ouders, achter de schermen werd er hard
geknutseld, verschillende ouders brachten spullen mee en op dinsdag hebben Aline, Christel en Annemarie
alles prachtig in elkaar gezet. Daar zijn wij, en vooral alle Toverhoedjes, ontzettend blij mee! Er
zijn al veel mooie ruimtereizen gemaakt.
Jizo is thuis hard aan het werk geweest en heeft onze bouwtafel voorzien van een nieuwe
topplaat, dat stond al heel lang op ons wensenlijstje en we zijn er erg blij mee, het ziet er mooi
uit! Jizo bedankt!
Op woensdag kwam André ons weer helpen met het klaarzetten van de gym. Donderdag
hadden we weer een mooie gymles met toestellen.
Debbie en Marleen zijn heel druk geweest om de algemene knutsel en verkleedklas op te
ruimen, echt fijn!
Wat ontzettend fijn ouders, we zijn blij met jullie hulp!
Foto’s van het ruimtestation:
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Wat hebben we deze week gedaan?
Behalve veel spelen in onze mooie hoeken hebben we ook nog gewerkt aan onze taalboeken (er hangen er al weer veel
klaar), gewerkt aan talentformulieren voor het rapportfolio over de ruimte en zijn er ruimte knutsels gemaakt. Er is
gewerkt in de tuin en we hebben ons nieuwe liedje over de ruimte veel geoefend (zoom zoom zoom we’re going to the
moon, staat op Youtube).
Met rekenen hebben we geoefend met aftellen en zijn de cijfers 8 en 9 voorbij gekomen. We oefenen met tellen met
sprongen van 2 en we oefenen met aanvullen tot 10.
We hebben de letters die we tot nu toe hebben geleerd geoefend, met de klankgebaren en we hebben een nieuwe klank
geleerd, de ee.
Met gym hadden we dinsdag een spelles. We hebben geoefend met touwtje springen, koprollen, mikken, hinkelen en de
handstand tegen de muur. Op donderdag hadden we toestellen.
Ook hebben we geoefend voor de viering. We laten hier het engelse liedje over de ruimte horen en we doen een
ruimtedans met de planeten.

Rekendag
Op 6 juni hebben we een rekendag op school. We starten om 9.00 uur en het duurt tot ongeveer 11.30 uur. We hebben
een circuit met allemaal leuke rekenopdrachten voorbereid. Dit zijn opdrachten binnen en buiten. Wij zorgen ervoor dat
alle opdrachten klaar staan inclusief de materialen en er is een uitleg. De kinderen leggen in kleine groepjes van 3-4
kinderen het circuit af, ze hebben een stempelkaart bij zich zodat ze alle opdrachten kunnen doen. Wij zoeken ouders
die deze opdrachten willen begeleiden. We hebben 13 activiteiten in totaal. Gelukkig hebben we al veel aanmeldingen,
er kunnen nog ouders bij. Wie komt ons helpen?
Wij hebben nog nodig voor de rekendag:
Lege wc rollen
Lege verpakkingsdoosjes
Plastic flessen (in verschillende maten)
Lege emmertjes van tomaten en snoepkomkommers/- paprika’s
Op youtube staan hele leuke en informatie filmpjes over de ruimte. Het zijn korte filmpjes van Paxi, de moeite waard om
even op te zoeken.
Op het bord hangen de intekenlijsten voor het keuzewerk weer. Op maandag 3 juni starten we weer met keuzewerk. We
kunnen weer hulp gebruiken! Ook opa’s, oma’s of andere familieleden zijn natuurlijk welkom.
Een fijne en zonnige week voor jullie allemaal en tot 3 juni maar weer!
Iris, Hester, Mariella en stagiaire Noah

Donderdagmiddag groep 5
We zijn gestart met lezen en toen mochten de kinderen eindelijk hun stem uitbrengen!
Alle stemmen zijn in de stembus gedaan. De uitslag van ’t Hoge Land hangt in de hal bij ww en sh. De stemformulieren zijn nu
onderweg naar Amsterdam, waar ze geteld worden en meetellen voor de nationale winnaar!
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We hebben geleerd hoe een kompas werkt en hebben buiten op het plein met stoepkrijt aangegeven waar het noorden,
oosten, zuiden en westen is. Daarna hebben ze de kaart van Nederland getekend op het plein.

Fijn weekend!
Laura

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met
het inzamelen van doppen om een kunstwerk van
vlinders te kunnen maken. Deze doppen worden deze
werden deze week opgehaald. Ze moesten wel even op
kleur gesorteerd worden. Dat was nog een hele klus!
Project natuur:
We hebben geleerd wat het verschil is tussen bollen en
knollen. We hebben uitgebloeide bloembollen
doorgesneden en bekeken. Zo kwamen we erachter dat de bolletjes aan de binnenkant een andere
kleur hebben, dat sommige bollen net als een ui zijn opgebouwd uit verschillende laagjes (rokken) en
dat uit een bol weer een nieuwe plant kan groeien die weer extra bollen kan maken.
Een aantal kinderen brachten takken, planten, bloemen en kriebelbeestjes mee van thuis. Deze
hebben we in de kring bekeken en besproken. De kriebelbeestjes hebben we aan het eind van de
dag weer vrijgelaten. De planten en bloemen staan op de thema kast.
Merijn hield zijn nieuwskring over de heidebrand. Hij had allerlei materiaal, filmpjes en foto’s
meegenomen. We hebben gesproken over de invloed van de mens/ brand op de natuur, vooral over
wat er met de dieren in de natuur gebeurt.
Engels:
Dinsdagmiddag hebben we een gedeelte van ons project in het Engels gedaan. Zo hebben we alle
fases van de ontwikkeling van de vlinder besproken. Woorden als caterpillar, egg, leaf, cocoon,
butterfly, hungry….en nog veel meer. We hebben gesproken over I like en I love.
Vervolgens hebben we het prentenboek Rupsje Nooitgenoeg in het Engels gekeken: The very hungry
caterpillar
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Kiva:
We hebben nogmaals gesproken over: Wat is pesten? Wat zijn de rollen bij pesten (pester, slachtoffer, versterker, verdediger,
assistent en de buitenstaander)? Wat zijn de vormen van pesten (verbaal, fysiek, spullen afpakken en buitensluiten/ negeren).
Daarna gesproken over hoe signaleer je pesten en wat kan je er aan doen.
Spelling:
Deze week hebben we de regel van eeuw, uw en ieuw herhaald. na de vakantie herhalen we alle aangeboden categorieën van
de afgelopen periode.
Rekenen:
Groep 3 maakt sommen door aan te vullen en door de tienvriendjes eerst uit de som te halen; 5+4+5= (5+5 =10 en 10+4=14).
Daarnaast hebben we geoefend met de som uit een verhaaltje halen.
Groep 4 maakt sommen tot 100 door te springen over de getallenlijn en is druk bezig met het oefenen van de tafels.
Hoofdrekenen is geoefend in tweetallen.
Groep 5 oefent met grote deelsommen, deze rekenen ze uit door te splitsen; 265 :5= ( 250:5 en 15 :5). Ook het ombouwen van
sommen hebben we herhaald. 16x45= 8 x90
Gym:
Tijdens de gymles waren er 3 onderdelen: hoogspringen, radslag/handstand en schommelen. Hieronder een paar foto’s:

Nieuwsbegrip:
Er is hard geoefend met samenvatten. De tekst ging over “Formule 1 terug in Nederland”.
Keuzewerk:
Met keuzewerk hebben de eerste groepjes het vlonderpad gelopen. Een ander groepje ging op pad in de natuur Ook konden
de kinderen kiezen uit kleien, buitenspel en Engels.
Voor de komende weken zijn we nog op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het keuzewerk! Inschrijven kan op het
formulier in het halletje bij Wolkenwoud en Sterrenhemel.
Het vlonderpad mag ook op een maandag of dinsdag gelopen worden.
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Agenda:
Donderdagochtend fietsen naar gym: willen jullie nogmaals kijken naar de planning naaste de deur? Wie kan er met
ons meefietsen?!
Ma 27 mei t/m vrij 31 mei: vakantie (het team heeft studiedagen)
Dinsdag 4 juni: op bezoek in de tuin van Mariska. De kinderen moeten hun fiets meenemen!
Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag, kinderen vrij.
Dinsdag 11 juni: We gaan ’s middags naar de A. Vogeltuinen.
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
Met natuur hebben we bollen en knollen onderzocht. Hiervoor hebben
hebben we een ui en aardappel gebruikt, In tweetallen werd er
gesneden, geroken, geproefd en onderzoeksvragen opgelost.
We gaan 3 juni om 12 uur naar dr. Vogeltuinen in ‘t Harde. Hier is een
mail over gestuurd.
We gaan ook naar Siem zijn tuin... Mariska gaat ons alles vertellen
over de planten in hun boerderij tuin. We gaan na 2e Pinksterdag op
dinsdag (11 juni). We gaan op de fiets.... dus na de vakantie fiets mee.
Iets minder ‘natuur’ was het dinsdagmiddag (nou ja zijdelings toch
weer wel natuur... minder plastic en meer recyclen!). We gingen
doppen sorteren. Nadat wolkenwoud kinderen al veel doppen
uitgezocht hadden, hebben wij de overgebleven doppen gesorteerd.
Met deze doppen worden vlinders gemaakt. 14 juni komt René Blok (initiator) uitleg geven tijdens
de viering.
Met keuzewerk kon er uit meerdere activiteiten gekozen worden. Het Vlonderpad in Wissel is
ontdekt, verder is er gekleid, buitenspel gedaan, Engels gesproken en een natuurspeurtocht
gedaan.
Kiva: vriendschap..... we filosofeerden hierover.
Gedichtenkring:
Yi heeft dinsdag zijn gedichten kring uit zijn hoofd gedaan. Isabo gaat op 4
juni de gedichtenkring doen, ze heeft al een gedicht uitgezocht.
Donderdag vierde Jesse Ryan zijn 9e verjaardag. Hiep hiep hoera! Het was
een gezellige kring.
Nieuwsbegrip: deze week ging de tekst over de Formule 1 race die volgend
jaar in Zandvoort zal plaats vinden. De kinderen oefenden het leren
samenvatten.
Gym: in de gymzaal kon je oefenen in het hoog springen, het maken van de
radslag, en ook werd er geschommeld in de trapezoïde die in de touwen hing.
Groep 3:
De 3e jaars oefenen verschillende categorieën van spelling. Deze week de
ng/nk. Met rekenen kwam de plattegrond aan bod, hoe schrijf je op dat een toren uit 3 en 2 blokjes is opgebouwd. De
toets van blok 11 is gedaan.
Groep 4:
Met spelling gaan we aan de eeuw, ieuw en uw woorden werken. Ook oefenden we zelfstandig naamwoorden en
bijvoeglijk naamwoorden, lidwoorden en werkwoorden (doe-woorden).
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De toets van blok 11 is afgerond.
Groep 5:
Met spelling oefenen we aan eeuw en ieuw en uw woorden. Ook oefenden we zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk
naamwoorden, lidwoorden en werkwoorden (doe-woorden).
Agenda:

Gedichtenkring: Isabo (4-6)

27 mei – 31 mei kinderen vrij. Team studiedagen

3 juni ‘s middags naar dr. Vogeltuin in Elburg (fiets nodig)

6 juni; rekenthemadag, geen gymles, (geen fiets nodig)

11 juni naar tuin van Siem/ Mariska (fiets nodig)

Een heel fijne vakantieweek. Tot 3 juni
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Agenda
Maandag 27 mei
Donderdag 6 juni
Dinsdag 18 juni
Donderdag 20 juni
Dinsdag 27 juni
Dinsdag 16 juli

: Studiedagen team, kinderen vrij
: Rekendag!
: Bezoek aan de A. vogeltuinen
: Gewenning ochtend 1
: Gewenning ochtend 2
: Schoonmaakavond

Hoe gaat ’t met Floris?
Zoals jullie weten ligt Floris al een tijdje in
het ziekenhuis. Hij heeft een chronische
ontsteking in het bot achter zijn oor en daarom wordt hij donderdag
geopereerd. Woensdag ben ik met Joris, Keano en Latoya naar Apeldoorn
gegaan en hebben we hem bezocht! Fijn om Floris weer te zien.
Nieuwsbegrip
Deze week ging Nieuwsbegrip, actuele begrijpend lezen lessen, over de
Formule 1. We bekijken de titel, eventuele kopjes en plaatjes vóór het lezen
en voorspellen de tekst. Waar zal het over gaan? Wat weet je hier al van?
Daarna wordt de tekst gelezen. Deze week mochten de kinderen
samenwerken. De tekst wordt dan nogmaals samen gelezen en de vragen
worden gemaakt.
Deze week was de strategie van het leren samenvatten aan orde. Hoe haal
je het belangrijkste uit de tekst?
Engels
We proberen tijdens Engels zoveel mogelijk Engels te spreken. Soms is dat nog spannend, maar
hoe vaker we het doen des te minder spannend het wordt. Iedereen kent het boek Ruspje nooit
genoeg. Vanuit dat boek kun je alle kanten op met Engels. Ik las het voor en op internet is het
prentenboek ook digitaal te vinden.
We weten nu allemaal wat de rups lekker vindt. Maar wat vind jij lekker? We oefenden met i
like…of i don’t like….what is your favorite fruit? We hebben geoefend met antwoord geven in hele
zinnen. My favorite fruit is pineapple. Do you like apples? Yes, i like apples.
Daarnaast lagen er verschillende fruitsoorten op tafel. Hier hebben we verschillende spelletjes mee
gedaan. Bijvoorbeeld:
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Jesse, can you give the plum to Dylano? Waarop Dylano antwoord met: thank you/thanks.
What’s missing?

Ook is dit boek geschikt om de dagen van de week weer te herhalen. Die kennen we inmiddels
heel goed. What day comes before Saturday? What day comes after the weekend? What day is
in between Wednesday and Friday? Before, between en after zijn nieuwe woorden.
Keuzewerk
Deze week gaf ik keuzewerk Engels. We hebben veel herhaald en geoefend met
spreekvaardigheid. Dagen van de week, tellen tot 100, jezelf voorstellen, vertellen over je
woonplaats, lievelingskleur, lievelingseten, etc. We leerden het lied van ‘The itsy bitsy spider’ en
maakten hier een tekening bij. Waar gaat het lied over? Daarna deden we circuit met
verschillende Engelse spelletjes. I spy with my little eye, Engels boeken bekijken en lezen,
Engelse bingo en Engels op de i-pad bijvoorbeeld.
Rowena heeft verschillende buitenspelletjes gedaan, Ragnhild ging kleien, waarbij de kinderen
bloemen moesten verwerken in de klei. Manon (moeder van Ize) is met een paar kinderen de
natuur in gegaan voor een natuurspeurtocht. Wat kom je allemaal tegen? Lukt het om alles te
vinden? Onderweg is er ook nog afval opgeruimd. Christy (moeder van Sam uit WW) ging naar
het Vlonderpad! Geweldig weer! De kinderen genieten enorm.

Project
Maandagmiddag zijn we naar de Buitenhof in Epe geweest. Het is een grote bloementuin, waar
Joris woont! Zeker de moeite waard om eens te gaan kijken. Mariska ving ons op met drinken en
wat lekkers en vertelde ons toen over het ontstaan van de tuinen. In groepjes gingen we de tuin in
om de verschillende planten te observeren. Kun je het kelkblad vinden? Welke kleuren kom je
vooral tegen? Zie je verschillen? Overeenkomsten? Welke planten ken je al?
Mededeling
Dinsdagmiddag 18 juni gaan we met de groep naar de A. vogeltuinen. Wie wil er met ons mee? We
gaan met de auto. Schrijf je in bij het infobord.
Een goed weekend en geniet van de vrije week! Tot maandag 3 juni!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Maandag 3 juni
Woensdag 5 juni
Maandag 10 juni
Woensdag 12 juni

Geen huiswerk
Huiswerk gr. 7 en 8: Stenvert blz. 48-49 (gemengde opgave)
2e Pinksterdag
Toets Engels (zie kopie)
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Spelling
Sommige spelling categorieën zijn heel lastig. Je kunt niet altijd goed horen hoe je het moet schrijven, maar je moet het
proberen te onthouden. De volgende categorieën worden de komende weken herhaald:
Groep 6: ei/ij (geit)
Groep 7/8: Engelse en Franse leenwoorden.
Groep 6, 7 en 8: open en gesloten klanken (molen, mollen), k=c (Cactus) en s=c (cipier).
Rekenen
De kinderen van groep 6 hadden een lastige rekentoets! Er zaten sommen bij die ook kinderen uit 7 en 8
moeilijk vonden:
¾ van 120=….........
Wij leren aan: 120 delen door 4 en dan weer vermenigvuldigen met 3.
Natuurlijk komt dit nog veelvuldig aan bod!
Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy
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