7 juni 2019, jaargang 2018/2019, nummer 34

Agenda
10 juni: vrije dag, 2e Pinksterdag
26 juni: wereldprimeur op ’t Hoge Land

Weekbericht van het Team
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge Land = een inspirerende rekendag
Beste mensen,
Rekenen is leuk. Dat zagen we op onze rekendag. Donderdag waren alle schijnwerpers gericht op ons
rekenonderwijs. In onze rekenlessen is veel aandacht voor plezier in rekenen. Ons rekenonderwijs willen we
ook zoveel mogelijk realistisch geven. En leuk en levendig was de rekendag! Sommigen gingen letterlijk al
rekenend met sprongen vooruit. Anderen rekenden zich als echte rekentijgers rijk.
Reken maar dat het een geslaagde rekendag was.
Fijn dat onze school een opstelsom is van zoveel mensen waarop je kunt bouwen. Ook tijdens de studiedagen
zag ik de kracht van ons team. En ik noem hier graag een aantal mensen op wie we steeds konden rekenen
en die nu andere uitdagingen aangaan. Johanna die jaar in jaar uit onze school perfect schoonmaakte en in
juli haar werk in de zorg voortzet. Fenja die tot mei inviel als onderwijsassistente, soms als stamgroepleidster
en nu haar passie verder volgt door de PABO te gaan doen. Petro die als onderwijsassistent vele uren in de hal
‘zijn jongens’ begeleidde en na de zomer met kindbegeleiding verder gaat op een andere school. We zijn
dankbaar dat we steeds op jullie konden rekenen!
De kindverdeling is vrijdag meegegeven. Reken maar dat daar door de stamgroepleiders goed over is nagedacht.
Ze hebben er ook met elkaar uitgebreid over gesproken in de bouwen en in het team als geheel, er zijn zorgvuldige
afwegingen gemaakt en het belang van het kind is steeds vooropgezet.
Graag halen we als Jenaplanschool allerlei vormen van kunst en cultuur in onze
school. Ook muziek en theater. En, jawel, het is gelukt om iets heel speciaals
binnen te halen. Met trots kondig ik nu alvast een bijzondere culturele viering
met onze kinderen aan op 26 juni van 11.30 tot 12.30 uur waarvoor u ook als
ouders bij deze van harte bent uitgenodigd. Noteer het vast in jullie agenda!
De topartiesten die komen brengen dan voor het aller-allereerst hun
spiksplinternieuwe voorstelling. Ja zeker, in de hal van onze school. Het is zelfs
een WERELDPRIMEUR!
De komende weken licht ik steeds een tipje van de sluier op …
Tot slot nog een oproep om op school te komen helpen op de tuinwerkdag die
we op zaterdag 22 juni van 9.00 tot 12.30 uur willen houden. We sluiten af met
een gezamenlijke lunch. Inschrijfformulier ligt op de koffietafel. Op wie kunnen
we dan rekenen?
Namens ons team: een mooi weekend.
Johan

DENKEN JULLIE ER AAN OM DE
TOESTEMMINGSFORMULIEREN VOOR
GEBRUIK FOTO’S EN NAAM INFOBOEKJE
Z.S.M. IN TE LEVEREN? WE MISSEN NOG HEEL
VEEL FORMULIEREN!

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week op Kiddo’s:
Na het bezoekje aan de bakker vorige week hebben we maandag met de kinderen de bakkershoek opgeruimd. Zo weten
de kinderen dat we iets afsluiten en er weer iets nieuws komt.
We hebben nu een overgangsweek. Het is bijna Vaderdag dus zijn we druk geweest met knutselen. Hier mogen we
natuurlijk niks over zeggen...ssstt.
Donderdag zijn we rustig begonnen met ons thema ‘kleding’. Er hing een waslijn in de klas
met kleding. We hebben de kleren besproken en er een versje bij geoefend. Dit is
oriënterend. De aankomende weken breiden we uit.
Het lijkt ons leuk om op 25 en 26 juni de kinderen een keuze te
geven of ze in verkleedkleren of in hun lievelingskleding willen
komen....
Benoem thuis met je kind ook de verschillende kleding soorten
en de verschillende lichaamsdelen. Bijvoorbeeld sokken aan je
voeten. Of oefen het versje nog een keer.
Donderdag mochten we op een stuk van het ‘grote plein’
spelen, konden we lekker racen!
Bij de BSO hebben we deze week aquariums
gemaakt. We hebben allemaal verschillende
soorten vissen ingekleurd

en
opgeplakt. Daarna bubbeltjesfolie erover heen
en klaar was het aquarium!
Fijn weekend.
team Kiddo’s

De Toverhoed



10 juni: vrij
11 juni: verjaardag van Fender in toverhoed geel

Hallo allemaal,
Op donderdag was onze rekendag. Voor het eerst dat we als school zo’n dag met zijn allen
hebben georganiseerd. Wat was het een succes! Wij zijn ontzettend blij met alle hulp die we
hebben gehad, maar liefst 12 ouders en 1 opa kwamen ons helpen met het begeleiden van de
spelletjes. De kinderen hebben genoten en wij ook! In groepjes van 3 of 4 kinderen gingen ze met een stempelkaart alle
opdrachten af. Opdrachten waren: een toren bouwen van een bouwtekening, het plein opmeten, water afpassen in
glazen, een foto speurtocht en hierbij ging het om de positie van de fotograaf, groentes snijden en tellen in groepjes, zij
aanzichten bekijken en plattegronden van een doosje verkennen. Hieronder wat foto’s van de leuke dag.
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Gewenning
We hebben ons best gedaan om alle kinderen die naar de middenbouw gaan een goede plek te geven voor volgend
jaar. Op donderdag 20 juni en dinsdag 25 juni is er gewenning. De kinderen die naar de middenbouw gaan, gaan dan
kennismaken met de nieuwe groep en de nieuwe stamgroepleider. De tijden horen jullie nog.
Wat wel handig ter voorbereiding op de middenbouw: in de middenbouw gaan de kinderen met de fiets naar de gymzaal.
Het helpt erg als jullie de komende periode veel op de weg fietsen met je kind.
Insmeren maar weer
Nu het soms weer erg zonnig is willen we jullie vragen om je kind, vooral op dagen waar veel
zon wordt voorspeld, voor schooltijd in te smeren. Mocht het nodig zijn dan smeren wij
natuurlijk de kinderen ook in. We hebben op school zonnecreme van Nivea. Natuurlijk mogen
de kinderen een zonnehoedje of pet meenemen.
Op maandag 17 juni is er weer keuzewerk, wie komt ons helpen?
Een fijn Pinksterweekend en tot dinsdag!
Iris, Mariella, Hester en stagiaire Noah
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Donderdagmiddag groep 5
Deze donderdag hebben we gewerkt in drie verschillende groepen. We hebben geoefend met typen, er is gewerkt met een atlas
en vragen over Nederland in Europa en er zijn spelletjes gespeeld om de topo van Nederland verder te oefenen. Volgende
week krijgen de kinderen een test om te kijken of al het oefenen geholpen heeft. Ze mogen hier thuis voor oefenen (kan ook
leuk op: www.topografie-nederland.nl), het gaat om de provincies en hoofdsteden.
De middag hebben we afgesloten met buitenspelen, fijn om te zien hoe deze groep inmiddels ook echt een groep is. De
kinderen uit WW, BH en SH spelen, werken en helpen elkaar.

Fijn weekend!
Laura

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Deze week zijn we gestart met het afnemen van de toetsen. DMT (tempo lezen)
en AVI (lezen) stonden op de agenda. Hierdoor hebben de kinderen van de
middenbouw meegedraaid in andere groepen, zodat wij zelf in alle rust de
kinderen konden toetsen. Zo zaten de Wolkenwoudkinderen op maandag
verspreid door de school. Groep 5 heeft al even kunnen snuffelen aan de
bovenbouw. Ze kwamen vol verhalen terug. Op dinsdag kregen wij bezoek van
kinderen uit Sterrenhemel en op woensdag kwamen een aantal Boomhutters
meedraaien.
Project natuur
Dinsdagmiddag zijn wij op excursie gegaan in de tuin van Mariska: De Buitenhof in Emst. Wat hebben we daar verschillende
planten, bloemen, insecten en grassen kunnen bekijken. Het was echt een geweldig uitstapje in de natuur.
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Spelling:
Deze week hebben we verschillende categorieën herhaald. Zo is de dubbelzetter en de klinkerdief weer besproken, hebben we
een woordzoeker gemaakt met eeuw, uw en ieuw woorden en welke woorden hebben een eind -d. Ook de -cht is
langsgekomen
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).
Ook zijn we strategieën aan het herhalen: dubbelen, halveren, erbij 1 en erbij 2 sommen
Groep 4 maakt sommen tot 100 door te springen over de getallenlijn en is druk bezig met het oefenen van de tafels
Groep 5 oefent met grote keersommen 21x30= (je weet 2x3 dus: 20x30 + 1x30) of 19x30 (20x30 -1x30)
Rekenthemadag:
Er is donderdag de hele ochtend gerekend! We zijn gestart met een leuke viering door Peggy, Lisa en Lorel. Daarna werden de
middenbouwkinderen verdeeld over Sterrenhemel, Boomhut en Wolkenwoud. In Sterrenhemel werd gemeten, in de Boomhut
werden de tafels geoefend en in Wolkenwoud werd veel met geld gerekend. We hebben in Wolkenwoud producten op volgorde
gehouden van goedkoop naar duurder, er is geoefend met geld teruggeven. We hebben geoefend met stapeltjes centen maken
die samen 1 euro waard zijn en er is een geld memory gespeeld. Daarnaast is het spel burenbingo gespeeld en hebben
kinderen mooie vragen bedacht bij sommen.
De kinderen vonden het erg leuk om eens een dagje te rekenen zonder rekenboek.
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Keuzewerk:
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.
Agenda:
Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag, kinderen vrij.
Dinsdag 11 juni: We gaan ’s middags naar de A Vogeltuinen.
Donderdag 20 juni: gewenning
Dinsdag 25 juni: gewenning
Woensdag 26 juni: voorstelling op school
Dinsdag 16 juli: schoonmaakavond
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
Maandag zijn we naar de A. Vogeltuinen geweest. Daar kun je veel
ontdekken. Er is bv. een proeftuin. In kleine groepjes werden de
opdrachten gedaan en natuurlijk het blote voeten pad gelopen. Ook
was er tijd om te spelen. We kregen een lekker glaasje drinken en er
mocht een zakje zaad gekozen worden. Het weer was ons goed
gezind... bedankt ouders voor jullie hulp.
Tip: het is de moeite waard om privé ook een bezoek aan de tuinen te
brengen, zeker als er meer bloeit en groeit.
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Dinsdag middag zijn met de gedroogde bloemen aan het werk gegaan. De boekjes, posters die zijn
gemaakt liggen/hangen in het halletje.
Met keuzewerk hadden we 2 activiteiten, kinderen konden kiezen uit een kunstzinnige opdracht en
buiten spel.
We (de MB) hebben deze week DMT en Avi (leesniveau toets) gedaan. Bijna alle kinderen zijn aan bod geweest. Vraag
er maar eens naar.
Gedichtenkring:
Isabo is dinsdag aan de beurt. We moesten het deze week verzetten i.v.m. de toetsen.
Volgende week gaan we de spelling en rekentoetsen doen.
Rekenthema- ochtend:
Donderdagmorgen stonden in alle stamgroepen veel verschillende rekenthema’s centraal. De kinderen gingen
(stamgroep doorbrekend) aan het werk in Boomhut rondom tafels oefenen, in Wolkenwoud met geldsommen en in
Sterrenhemel met meetactiviteiten aan het werk. Veel werd er in spelvorm gedaan. De kinderen kwamen enthousiast
van de verschillende workshops terug en ze vertelden over hun meest favoriete onderdeel. Het was erg fijn dat René,
Marise en Lydia ons in Sterrrenhemel hebben geholpen, dank je wel.

Siem is ziek en we wensen hem van harte beterschap, knap maar lekker op.
Nog een natuuruitje:
Dinsdag a.s. willen we naar de tuin van Siem en familie fietsen. Dit kan ik niet alleen. Met 3 of 4 ouders is dit goed te
doen. Wie fietst er om 13.00 uur mee? Om 15.00 uur weer terug.
De fiets moet daarom na de Pinksteren mee.
Groep 3:
We zijn gestart met blok 12. De kinderen gaan tot 100 tellen en getallen op de getallenlijn zetten. We herhalen de
vriendjes getallen. Met spelling wordt er aan categorieën gewerkt. Deze week is de ng/nk afgerond. Er is een
woordzoeker gemaakt met de bloon woorden eeuw/ieuw en uw.
Groep 4:
Met spelling zijn de bloon woorden eeuw, ieuw en uw in een woordzoeker gezet. Met rekenen zijn we aan blok 12
begonnen. Hier wordt verder geborduurd aan de strategieën ‘rijgen’, rekenen met ‘teveel’.
Groep 5:
Spelling borduurde verder op eeuw, ieuw en uw. De woorden moesten in een woordzoeker gezet worden. En
woordzoeker maken valt nog helemaal niet mee. Volgende week worden de woordzoekers van elkaar gemaakt.
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Agenda:

Gedichtenkring: Isabo (15-6)

11 juni naar tuin van Siem/Mariska met fiets

Gewenning op donderdag (20 juni en dinsdag 25 juni)

Afscheid 5e jaars 11 juli (meer info volgt)

Afscheid Helma 5 juli (meer info volgt)
Een fijn weekend,
Ragnhild en Helma

De Boomhut
Agenda
Maandag 10 juni
Dinsdag 18 juni
Donderdag 20 juni
Dinsdag 27 juni
Dinsdag 16 juli

: Pinksteren
: Bezoek aan de A. vogeltuinen
: Gewenning ochtend 1
: Gewenning ochtend 2
: Schoonmaakavond

Deze week hadden we dubbel feest! Maandag vierden we de verjaardag van Lotte en
woensdag van Anni. Gefeliciteerd dames! Een gezellige verjaardagskring met complimenten,
vragen voor de jarige en lekkers!
Project
Het onderwerp ‘de bloem’ is zo goed als afgesloten deze week. Daarnaast hebben we het opnieuw over insecten gehad, maar
ook over verschil tussen weekdieren en schaal- en schelpdieren. Hierover gaan we volgende week verder hebben. We nemen
dan ook de onderwerpen amfibieën en reptielen mee.
De kinderen zijn aan de slag gegaan met het maken van een insect. De opdracht was: laat duidelijk zien dat het een insect is.
Dus denk aan alle eigenschappen van een insect. De i-pads werden erbij gehaald om kritisch te kijken en op te zoeken wat de
functies zijn van de lichaamsonderdelen.
Rekendag
Donderdag stond geheel in het teken van rekenen! Alle groepen hebben de hele ochtend aan een thema gewerkt. Getallen,
bewerkingen, procenten, meten en meetkunde....alles kwam voorbij!
We zijn begonnen in de viering, waarna de kinderen 2 verschillende workshops hebben gevolgd. Bijvoorbeeld rekenen met geld
en vermenigvuldigen.
Mijn workshop was vermenigvuldigen. Ik begon in de kring met een klein toneelstukje, waarin het belang van tafelsommen naar
voren kwam. We hebben tafelsommen concreet gemaakt door het naar de context te vertalen. Ik stond op de markt en Elianne,
Petra en Debbie kochten spulletjes bij mij. Hierna ging de groep uiteen om verschillende tafelspelletjes te spelen.
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Nieuwsbegrip
Deze week hadden de kinderen een Blokles. Hierin komen alle aangeboden strategieën terug. De kinderen maken deze les
altijd geheel zelfstandig.
Mededelingen
- Willen jullie je kinderen thuis alvast insmeren met mooie tropische dagen?
- Dinsdagmiddag 18 juni gaan we met de groep naar de A. vogeltuinen. We hebben nog ouders nodig die willen begeleiden en
rijden. Schrijf je in bij het infobord.
- Het afscheid van groep 5 lijkt wellicht nog ver weg, voor je het weet is het (helaas!) zover. Bij welke groep 5’er kan het gevierd
worden?
Een goed weekend gewenst! Tot dinsdag!
Groetjes van Lisa

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

2e Pinksterdag
Toets Engels (zie kopie), Huiswerk gr. 7 en 8: Stenvert blz. 50-51 (gemengde opgave)

AVI en DMT
Deze week zijn de AVI-toetsen en DMT weer afgenomen. Wat fijn dat er zulke goede vooruitgangen zijn
geboekt. 'Leeskilometers' maken loont!

Spelling
Volgende week maken groep 6 en 7 Cito spelling en groep 7 ook Cito werkwoordspelling.
Rekenen
Ook de bovenbouw kijkt terug op een geslaagde rekenochtend! Veel kinderen kwamen naar school met de gedachte dat
ze de hele ochtend werkbladen moesten maken. 😊 De opluchting was groot toen bleek dat we op een ontdekkende,
actieve en/of speelse wijze met rekenen aan de slag gingen. Voor volgende week staat tevens Cito rekenen op de
planning, wij hopen dat de kinderen dit met evenveel enthousiasme maken.........
Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy
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