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Agenda
19 juni: uiterste inleverdatum toestemmingsformulieren
20 juni en 25 juni: gewenning
22 juni: tuinwerkdag
26 juni: wereldprimeur op ’t Hoge Land
28 juni: viering vervalt (i.v.m. culturele viering van 26 juni)

Weekbericht van het Team
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge Land = verrassende cultuur in de school halen.
Weer een tipje van de sluier over de culturele wereldprimeur binnenkort bij ons op school:
Ze traden al op in alle grote zalen in Nederland. Ze gaven concerten in veel grote steden in landen door heel
Europa: België, Duitsland, Italië, Zwitserland, Polen, Roemenië en Oostenrijk. Ze maakten zelfs twee keer een
tour door China. Ze combineren vernieuwende muziek en experimenteel theater in een spiksplinternieuwe
voorstelling speciaal gemaakt voor kinderen. Ze mengen allerlei kunstvormen, werken samen met een
kinderboekenschrijfster en ze traden al op met dichters, acteurs en zelfs met een stand-up comedian. Ze
verleggen steeds hun kunstzinnige grenzen. Ze zijn: zeven professionele artiesten die binnenkort bij ons op
school hun nieuwe kindervoorstelling voor het allereerst gaan spelen. Ook ouders zijn van harte welkom.
Dat mag je niet missen: 26 juni van 11.30 tot 12.30 uur.
Namens ons team: een mooi weekend.
Johan

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse
opvang
Deze week op Kiddo’s:
We zijn nu echt gestart met het thema kleding. We hebben de waslijn met
daaraan de verschillende kledingstukken nog een keer benoemd en ook het
versje kwam nog weer aan bod.
We hebben gevoeld aan verschillende stukjes stof (suède, leer, vilt, katoen) en
deze kleine stukjes hebben de peuters op een papieren trui geplakt. Zo konden
ze een eigen trui ontwerpen. Ze zijn erg mooi en hangen in de groep.
In de kring gingen de juffen ook kleren passen. Maar we kwamen erachter dat
wij te groot zijn voor de kleren op Kiddo’s.
Rekenbegrippen als lang, kort, groot en klein
kwamen zo spelenderwijs aan bod.

Woensdag vierde Teije zijn verjaardag! Van harte; 3 jaar!
Volgende week mogen de kinderen de hele week verkleed komen. Of in hun
lievelingskleding. We doen dan een “modeshow”.
Bij de BSO hebben we deze week zelf verschillende dierensporen gemaakt!

🦕🦖
Fijn weekend.
team Kiddo’s

De Toverhoed





20 juni: gewenning
21 juni wij doen mee aan de viering, de nieuwe kinderen worden voorgesteld
25 juni: gewenning
26 juni: voorstelling bij ons op school

Hallo allemaal,
Deze week hebben we Fender zijn verjaardag gevierd in toverhoed geel. Fender is 6
geworden, gefeliciteerd Fender! Voor de kinderen die in de zomervakantie jarig zijn maken we
nog een afspraak wanneer het een goed moment is om de verjaardag te vieren.
De waterpokken gaan nog steeds rond. Op de site van het RIVM staat veel handige informatie over de waterpokken.
Deze week was Noah er de hele week, dat was fijn. Ze heeft veel extra activiteiten gedaan. Zo heeft ze met de kinderen
aan 1 van de verplichte opdrachten gewerkt, een 3D ruimte voertuig knutselen. Ook heeft ze extra geoefend met de
letters en de cijfers. Ook hebben we de hoeken weer een beetje veranderd, dit om het spel van de kinderen een nieuwe
impuls te geven. De veranderingen zijn vooral te zien in toverhoed rood. De watertafel staat nu buiten en hier kunnen de
kinderen opdrachten met drijven en zinken uitvoeren. We gaan nog tot aan de zomervakantie door met het thema ruimte.
De komende weken gaan we meer focussen op onze eigen planeet de aarde.
Wat hebben we verder geleerd?
Met rekenen hebben we geoefend met de verliefde harten. Sommen maken tot 10. We gebruiken een eierdoos, bijv. er
liggen 5 eieren naast de eierdoos, hoeveel zitten er in?
We hebben de letters hehaald we hebben veel geoefend met welke letter je voor- of achteraan hoort.
We hebben veel dans en drama activiteiten gedaan.
Een aantal kinderen uit groep 2 heeft een cito boekje gemaakt. Niet alle kinderen. Kinderen die de vorige keer een I of II
score hadden hoefden het niet nog een keer te doen. Volgende week staan alle gegevens in ons systeem. Als je graag
wilt weten hoe je kind de toetsen gemaakt heeft, kom dan even langs dan kunnen we het samen bekijken.
Omdat we de cito gingen afnemen was er geen tijd voor gym, dat doen we volgende week weer.
We hebben verder wel lekker veel buiten gespeeld en ook in de tuin gewerkt. We hebben veel aardbeien waar we
regelmatig van kunnen eten.
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Gewenning
Volgende week staat de gewenning op het programma. De
kinderen die naar de middenbouw gaan kennismaken met hun
nieuwe stamgroep, spannend! We beginnen in onze eigen groep
en de kinderen zullen van 10.30 tot 12.00 uur in de nieuwe
stamgroep zijn. Ze worden opgehaald door kinderen van de
middenbouw. Kinderen die volgend jaar in de Toverhoed zitten, die
blijven natuurlijk en we gaan er een gezellige ochtend van maken.
De aankomende weken komen er nog een paar kinderen wennen,
dat zijn Joe in Toverhoed geel, Livia, Puk, Casper en Farah in
toverhoed rood. Volgende week komt Lise nog 2 weken naar
Nederland en zal weer in toverhoed geel zijn.
Een fijn weekend,
Iris, Hester, Mariella en stagiaire Noah

Donderdagmiddag groep 5
We zijn begonnen in een nieuw voorleesboek en hij is spannend! We hebben het halve boek al uit! Het gaat om het boek ‘Het
hanengevecht!’. Verder zijn we deze middag in 3 groepen aan het werk gegaan. Er is geoefend met typetuin, er is een topo test
gemaakt en we hebben geoefend met plussommen onder elkaar uitrekenen. Er is hard gewerkt deze middag.
Fijn weekend!
Laura
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Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze week:
Deze week stonden cito rekenen en spelling op de weektaak. Wat hebben
de kinderen hard gewerkt. Complimenten wolkenwoud, jullie hebben goed
je best gedaan.
Woensdag vierde Tim zijn verjaardag, het was een gezellige en lekkere
kring.
Project natuur
Dinsdagmiddag zijn wij op
pad gegaan naar de A.
Vogeltuinen. Daar werden we ontvangen en kregen we uitleg over de
puzzeltocht langs de verschillende tuinen. We konden met een apparaatje
informatie beluisteren en de vragen beantwoorden. We zijn veel te weten
gekomen over de verschillende planten en hun geneeskrachtige werking.
Onderweg kwamen we ook het blote voetenpad tegen. Natuurlijk moesten
we even met z’n allen door de blubber. Ook hebben we flink wat
aardbeien opgepeuzeld in de smultuin. Na afloop van de tocht kregen we
allemaal een vers sapje aangeboden. Sommige kinderen hebben nog
even geknuffeld met de kleine varkentjes. Het was een geslaagde
middag.

Nieuwsbegrip: tijdens nieuwsbegrip hebben we het gehad over EHBO-lessen op school. De strategie vragen stellen
kwam aan de orde.
Gym: in de gymzaal was een indrukkwekkende schommel gemaakt. Een dikke mat hing met een stevige stellage in de
ringen. Hierdoor ontstond een reuze schommel! Ook hebben we geschommeld in de touwen en een tikspel gedaan met
een bal. Er is fijn samengewerkt tijdens deze gymles.
Keuzewerk:
Magda is met 3 kinderen naar het Vlonderpad geweest. Wat is het toch een mooi
pad om te lopen en wat kun je daar veel ontdekken. Helaas hebben we geen
andere keuzewerk activiteiten kunnen doen. 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:
Donderdag 20 juni: gewenning
Dinsdag 25 juni: gewenning
Woensdag 26 juni: voorstelling op school
Dinsdag 16 juli: schoonmaakavond
Fijn weekend! Rowena & Laura
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Sterrenhemel
Wat hebben we een fijne week gehad, wat korter dan normaal, maar er is niet minder hard
gewerkt. We hebben deze week toetsen (Cito) gedaan. Spelling en rekenen. De kinderen
hebben enorm goed gewerkt.
Dinsdagmiddag zijn we naar de tuin van Mariska gefietst. Wat een fijn uitje werd dit. In de
tuin konden de kinderen naar hartenlust rondkijken in de prachtige tuin en ‘verdwalen’
tussen de enorme rietstengels. Een tuin die de moeite waard is om te bekijken. Bedankt
Mariska!
Ons project gaat nog even door. Volgende week gaan we de insecten onder de loep nemen!
Woensdag hebben we geen keuzewerk gedaan. We hopen dat de laatste weken van dit
schooljaar meer ouders (uit de hele MB) kunnen helpen, zodat de meer speciale opdrachten
gedaan kunnen worden in kleinere groepen.
Vlinders van doppen:
Vrijdag tijdens de viering kwam René uitleggen hoe de vlinders van doppen gemaakt gaan worden. Maandag komt de
shredder op school en mogen we kijken hoe deze machine werkt....
Kiva:
Met Kiva deelden de kinderen complimenten kaartjes uit. Tijdens de ochtend mocht je dit kaartje op je tafel houden...
Gedichtenkring:
Pleun is dinsdag aan de beurt. Isabo had een prachtig gedicht uit haar hoofd geleerd.
In de gymzaal mochten de kinderen in een zeer grote schommel zwaaien. Het ‘klokken’ luiden met touwen en zo tot
schommelen komen, lukte pas als er met de juiste techniek aan de touwen werd getrokken. Wat was het spannend en
ook inspannend.
Vrijdag werkte Rowena voor Helma. Dank je wel, Rowena.
Afscheidsavond:
We gaan de afscheidsavond voor de 5e jaars houden bij Denise thuis op 11 juli. Er komt een lijst in ons halletje te
hangen waar je op kunt zetten wat er meegenomen wordt aan eten. Denk aan kleine broodjes, knakworst, fruitsalade
enz. Deze lijst hangt er vanaf 2 juli.
Agenda:

Gedichtenkring: Pleun

Boekenkring: 21 juni Janna Maris / 28 juni Siem

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
Dinsdag 18 juni
Donderdag 20 juni
Dinsdag 25 juni
Woensdag 10 juli
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Feest!
Deze week vierden we de verjaardag van Gélize en Ize. De meiden waren allebei op 10 juni jarig.
Wat was het weer gezellig!
Nieuwsbegrip
Deze week ging Nieuwsbegrip, actuele begrijpend lezen lessen,
over EHBO lessen op scholen. 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 ‘vragen stellen’ weer
aan de orde. We hebben de vraagwoorden herhaald: wie, wat,
waar, waarom, wanneer, hoe?
Keuzewerk
In verband met o.a. de citoperiode ging keuzewerk niet door. Wie
wil nog keuzewerk geven? Ook voor de laatste periode maken
we graag gebruik van jullie ideeën en hulp! Graag inschrijven in het halletje bij Wolkenwoud en
Sterrenhemel.
Kiva
Op de middentafel lagen 20 kaartjes met daarop verschillende positieve karakter eigenschappen. Aan de kinderen de
taak om deze kaartjes te verdelen over de groep. Iedereen moest een kaartje hebben. Hoe goed kennen we elkaar?
Waarom vind je die eigenschap passen? Waaruit blijkt dat dan? Een prachtig gesprek heb ik met de kinderen gevoerd, ik
wou dat ik het opgenomen had! Sommige eigenschappen als bijvoorbeeld ‘attent’ moest even uitgelegd worden.
Project
Al eerder hebben we geleerd over schaal- en schelpdieren en weekdieren. Deze kwamen daar de geleedpotigen,
amfibieën en reptielen bij. Wat zijn het? En welke dieren behoren tot welke groep?
Ik las een boek voor, we bekeken prenten en we verschillende filmpjes. Hierna gingen de kinderen aan de slag met één
van de onderwerpen. Met elkaar maken ze een poster waarop de volgende informatie komt te staan: Bijv: wat zijn
amfibieën? Waar leven…? Wat eten…? Welke dieren behoren tot de….? Leuke weetjes?
Anni had deze week voor ons allemaal een eigen tomatenplantje meegenomen om voor te zorgen. In de kring vertelde
ze hoe we deze het best konden verzorgen en dat ‘dieven’ belangrijk is.
Ze legde even uit wat dat was en deed het voor. Later zochten we nog op dat dieven betekent dat je de uitgelopen
‘okselknop’ moet verwijderen voor een stevige stengel.
Hierna kregen de kinderen even de tijd om hun plantje te bekijken en de oksel te vinden .
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Mededelingen
- Dinsdagmiddag 18 juni gaan we naar de A. Vogeltuinen. We hebben nog niet genoeg begeleiders. Wie kan er met ons
mee?
- Op woensdag 10 juli willen we het afscheid van groep 5 graag vieren. Dit wordt bij iemand van groep 5 gevierd. Willen
jullie thuis overleggen of dit mogelijk is bij jullie? Nadere info volgt nog.
Een goed weekend gewenst en tot maandag!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Woensdag 19 juni huiswerk spelling (groep 7 en 8); Stenvert bladzijde 52-52.

Het was vooral een week van veel Cito's! Maar het einde is in zicht......
Donderdag 20 juni hebben we onze eerste 'wen-ochtend', de huidige groep 5 gaat dan in hun nieuwe stamgroep een
ochtend kennismaken, sfeer 'proeven', knutselen etc. Ondanks dat de meeste kinderen elkaar wel kennen is dat toch
weer spannend!
Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy
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