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Agenda
1 juli
1 - 5 juli
5 juli
18 juli

: MR-vergadering
: vlinders maken
: viering met afscheid van Helma
: laatste schooldag

Weekbericht van het Team
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge Land = samen werken in natuur en cultuur
Zaterdag 22 juni was onze tuinwerkdag op school. Mooi om te zien hoe die
dag samen gewerkt werd in het groen bij het schoolplein. Ouders, vrijwilligers,
teamleden en kinderen werkten met elkaar op hun vrije zaterdag in natuurlijke
harmonie. De foto bij dit stukje laat dat prachtig zien. Dat was echt samen werken.
Enorm bedankt voor jullie inzet.
Samenwerking was er ook tijdens de kinderopera Assepoester. Een unieke
combinatie van professionele musici, toneelspelers en zangers. De kinderen
maakten zo kennis met opera.
En er was nog meer cultuur afgelopen week, een heus ballet. Nou ja, waterballet.
De kinderen dansten in het water op het schoolplein. En er was de modderdag.
De modder droop van de kinderen af. Ze zagen er heel natuurlijk uit en het leek wel
kunst.
Opera, ballet en kunstige modderfiguren in 1 week! En volgende week gaan we
kunstzinnige vlinders maken vanuit recycling van plastic doppen die de kinderen
verzameld hebben. Zo werken we ook samen aan kunstzinnige bewustwording van
duurzaamheid. Groep 8 werkt ondertussen samen met ouders en Peggy hard
door aan de voorbereiding van hun eindviering.
We zijn benieuwd met welke bijzondere
kunstzinnige culturele opvoering zij gaan
komen. En dan is er vrijdag 5 juli nog de
viering met het afscheid van Helma. 40 jaar
werkte ze in het basisonderwijs samen met
kinderen, ouders en collega’s.
Wat een TOPPER!
Namens al onze samenwerkende toppers in het team: een inspirerend weekend.
Johan

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week was het Modderweek. We hebben een blote voetenpad gelopen op het plein (door blubber, grind, water,
houtsnippers). En echte moddertaartjes en moddersoep gemaakt. Mmm😬. Het schminken en verven met modder was
ook een topper!

Volgende week gaan we beginnen met het laatste thema: Vakantie! Alle peuters hebben een formulier mee gekregen
waarop ingevuld kan worden wat de vakantieplannen zijn (graag aankomende week retour). Zo kunnen we met de
kinderen praten over hun vakantie (waar ga je heen, hoe ga je er naar toe en waar slaap je?).
Verder hebben we het versje over de vieze varkentjes gedaan. Hierbij zijn we bezig geweest met meer en minder en
tellen tot 5.
Ook bij de BSO was het afgelopen week Modderweek. Helaas was het dinsdag te warm om buiten te spelen. We
hebben ons binnen vermaakt met spelletjes, een filmpje en bingo. Donderdag hebben we wel uitgebreid in en met de
modder
gespeeld.
Fijn
weekend!
team
Kiddo’s
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De Toverhoed






5 juli viering in het teken van het afscheid van Helma
9 juli laatste stagedag van Noah
16 juli schoonmaakavond
17 juli afscheid groep 2 we gaan naar de speeltuin in Emst
18 juli eindviering groep 8 en laatste schooldag

Hallo allemaal,
We zijn de warme week aardig goed
doorgekomen. Het was warm, we waren moe en
veel kinderen hadden last van jeuk en bultjes. Het
was een intense tropische week, wat heeft
iedereen het goed gedaan!
Op maandagmiddag kregen we een lekker ijsje en
op de hete dagen hadden we extra
drinkmomenten in gelast. Helaas zorgden de
eikenprocessierupsen, of zoals door sommige Toverhoedjes de genoemde
´prinsessenrupsen´ voor veel ongemak en jeuk. Inmiddels zijn de nesten verwijderd
en we hopen dat ze wegblijven. Het leverde naast veel vervelende jeuk ook leuke
speelmomenten op ´het grote plein´ op.
9 juli afscheid van Noah
Op 9 juli neemt Noah afscheid van ons. Ze heeft een jaar lang elke dinsdag bij ons
stagegelopen. Volgend jaar gaat ze naar een andere stageplek. Noah heeft ons altijd
erg goed geholpen en ze heeft allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. We
besteden die dag aandacht aan haar afscheid. Kinderen die het leuk vinden mogen
thuis iets knutselen of iets voor haar meenemen.
16 juli schoonmaakavond
Hebben jullie hem al genoteerd? Onze jaarlijkse schoonmaakavond komt er weer aan. Het is altijd veel werk en we
kunnen alle ouders wel goed gebruiken! Vanaf volgende week zetten we spullen klaar die thuis schoongemaakt kunnen
worden, dozen met blokken, spelmateriaal en verkleedkleding die gewassen moet worden. Het is fijn als jullie ons hier
mee willen helpen. We zetten het klaar op de timmertafel, voel je vrij om iets mee te nemen. En dan gaan we op de 16e
‘s avonds beide lokalen, de hal, de schuur en het speellokaal schoonmaken en opruimen. Het is altijd een flinke klus
omdat we veel spullen en veel ruimtes hebben. We rekenen op jullie komst! We starten om 19.00 uur. Het is wel handig
om zelf een emmer mee te nemen.
17 juli afscheid groep 2
De lokalen zijn dan super schoon, komt het even goed uit dat we er niet zijn! We gaan de hele ochtend naar de speeltuin
in Emst. We maken er een heel gezellige ochtend van en we nemen afscheid van groep 2. Achter de schermen wordt
hier al hard aan gewerkt.
Veel nieuwe Toverhoedjes
Wat zijn we blij dat er zoveel aanmeldingen zijn voor onze prachtige school! De komende weken zullen de Toverhoedjes
dat merken. Na de zomervakantie zijn er in totaal 11 nieuwe kinderen bij in de Toverhoed, meerdere kinderen worden in
de zomer 4 en er zijn kinderen die deze zomer naar Epe gaan verhuizen. Een aantal van deze kinderen komen de
komende weken nog bij ons wennen. Dat zijn in rood: Puk, Farah, Casper en Livia en in geel zijn dat Joe, Lynn en
Sophie.
Wat hebben we de afgelopen week gedaan?
Buiten konden de kinderen een opdracht over drijven en zinken doen. Ze gingen experimenteren met allerlei voorwerpen
en er moest een vragenlijst ingevuld worden. Een aantal kinderen heeft een modderbad gemaakt. Nee, helaas is de
waterpomp nog niet gemaakt, maar we konden wel een tuinslang gebruiken.
We hebben weer splitsen tot 10 geoefend en we heben de letter a geleerd en alle letters herhaald. We hebben wat meer
filmpjes gekeken dan normaal, dit vanwege de warmte en vermoeidheid. We keken naar de serie ´Aap, poot, pies´ van
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NPO, hele leuke filmpjes over de dierentuin. Er is veel in de hoeken gespeeld en we zijn allerlei dingen aan het
knutselen waarover we nu nog niets kunnen vertellen.
Op woensdag hebben wij kunnen genieten van een prachtige musical / opera voorstelling over Assepoester. De kinderen
hebben kennis kunnen maken met opera en ze hebben genoten van prachtige muziek. Assepoester had geen
stiefmoeder, maar een stiefvader en het glazen muiltje zag er ook anders uit, maar wat was het leuk! Het was een hele
bijzondere voorstelling!

Kom op tijd, ook nog de laatste weken
We begrijpen dat veel kinderen slecht slapen, en ja dit zijn ook
ECHT de laatste loodjes, maar zouden jullie ons willen helpen
door ´s morgens op tijd binnen te zijn? We beginnen iets voor
half 9 met zingen en het idee is dat jullie er dan allemaal zijn, het
is onrustig als kinderen later binnenkomen.
Een fijn weekend allemaal,
Mariella, Iris, Hester en Noah

Donderdagmiddag groep 5
Op de donderdagmiddag zijn we begonnen met herhalen. We herhalen de topo van Nederland en ook het alfabetiseren
komt weer af en toe aanbod. Verder zingen we met elkaar en krijgt typetuin nog steeds aandacht. Momenteel worden er
gedichten geschreven met een AA BB rijmschema of ABAB rijmschema. Hopelijk hangen deze gedichten volgende week
de pronken in de hal!
Fijn weekend!
Laura

Wolkenwoud
Maandag hebben we eerst eens even gezellig in de
kring naar elkaars weekendverhalen geluisterd. ’s
Middags hebben we de natuurposters zo ver mogelijk
afgemaakt.
Dinsdag was de pauze één groot waterfeest!
Met spelling hebben we het nog steeds over de
verkleinwoorden gehad. Met rekenen zijn we veel aan
het herhalen geweest.
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Tijdens nieuwsbegrip hebben we geoefend met verbanden leggen. Waar verwijzen sommige worden naar? En hoe kom
je daar achter? De tekst ging over telefoongebruik op de fiets. Dit was een onderwerp waar we in de kring wat langer op
doorgegaan zijn. Is bellen gevaarlijker dan kletsen? Bij rood verkeerslicht mag je wel je telefoon vasthouden, is dat wel
handig? Tijdens skateborden is telefoongebruik niet verboden, waarom niet?
Met de gym hebben we een soort matjesvoetbal gedaan. Ook hebben we gebalanceerd op een bank die hoog in de
ringen hing en op een matje die op meerdere ballen lag.

Agenda:
Donderdag 11 juli: afscheidsavond groep 5, bij Iris thuis.
Dinsdag 16 juli: schoonmaakavond.
Fijn weekend!
Rowena & Laura
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Sterrenhemel
Vorige week schreef ik over warme dagen, maar deze week was het
pas echt warm op school, maar ook in de groep. Maandagmiddag
werden we getrakteerd op raketjes door school, die gingen er goed in.
De dinsdag was een ‘zware’ dag voor de kinderen. Gelukkig werd het
schoolplein aan het begin van de middag een waterpret schoolplein.
Er was een kant van het plein waar je niet nat hoefde te worden. De
overige gedeelten waren ‘water-onveilig'; dat hebben de meeste
teamleden ook geweten! Er is veel plezier gemaakt! Een ouder
verraste ons vrijdag weer met waterpret! ‘s Middags konden de
kinderen binnen film kijken of knutselen/tekenen.
Gewenning:
Dinsdag hebben we een gezellige gewenning gehad. We hebben een
observatiekring gedaan, elkaar beter leren kennen door een kring-bal spel. Daarna gingen de 3e
jaars tekenen en een waaier maken, die kon goed gebruikt worden.
De 3e en 4e jaars gingen aan iets geheims werken!
Na 20 minuten kon er gespeeld worden en aan het eind van de gewenning zijn we als MB naar
buiten gegaan. Het vloog zo voorbij!
Ook werkte Christel deze ochtend met kinderen aan afscheidscadeautjes.
Kiva:
We hebben woorden opgeschreven die met Kiva te maken hebben... denk aan vriendschap,
uitpraten, geen ruzie, elkaar helpen, voor elkaar opkomen, luisteren. Er zijn goede woorden
opgeschreven.
Gedichtenkring:
Marvin had de gedichtenkring, volgende week is Daan aan de beurt.
Woensdag optreden:
Wat een prachtig optreden hebben we gezien. Een Assepoester
verhaal maar dan op geheel eigen wijze ingevuld met opera zang
om het verhaal gedeeltelijk te vertellen. Er zat veel humor in. De
kinderen hebben genoten.
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.
Aanvang: 17.30 uur en eindtijd (ophalen) 19.00 uur.
Donderdag werkte Rowena. Helma was ziek. Vrijdag werkte ze gelukkig weer.
Agenda:

Gedichtenkring: Daan

Afscheid Helma 5 juli

Staan op tafels 9 juli

Afscheid 5e jaars 11 juli
Een fijn weekend,
Ragnhild en Helma
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De Boomhut
Agenda
Dinsdag 16 juli
Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli

: Schoonmaakavond.
: Eindviering groep 8
Start zomervakantie
: Studiedag team.

Verkoeling
Ja, het was warm deze week. Maar…het ging dikke prima! We
hebben gewoon kunnen werken en er was ruimte voor
verkoeling en relaxen. Maandag kregen alle kinderen een
waterijsje en dinsdag en vrijdag waterpret! Dinsdagmiddag
keken we een film…..het was volle bak bij ons in de groep!

Een aantal kinderen werkten donderdag, terwijl de Coolstars naar de gym waren, in het
lokaal van de Coolstars.
Gewenning
Donderdag hadden we opnieuw de gewenning. De 5e jaars gingen voor de 2e ochtend
naar de bovenbouw. Het was al veel minder spannend dan de eerste keer en iedereen
heeft het erg fijn gehad. Ook bij ons in de Boomhut was het gezellig. We hebben
verschillende kennismakingspelletjes gedaan, lekker gespeeld en zijn even naar
buiten geweest. Leuk voor de nieuwe groep 3, eindelijk op het grote plein!
Keuzewerk
Deze week was er geen keuzewerk i.v.m. met de voorstelling ‘Assepoester.’
Spelling
We oefenen met verkleinwoorden. Woorden met je, pje, tje. De kinderen weten dat
goed, maar het lastige zit hem in hondje. Denk aan de d. Of parapluutje, dubbel uu.
Rekenen
Alle groepen hebben een toets gemaakt van het laatste blok. De laatste weken
zullen we gaan herhalen en oefenen wat lastig is.
Mededelingen
Op woensdagavond 10 juli vieren we het afscheid van groep 5 bij Jesse thuis (zie mail). Iedereen
neemt hiervoor wat lekkers mee (zie infobord) en groep 5 wordt in het zonnetje gezet!
Dinsdagavond 16 juli is de schoonmaakavond. Wie vindt het leuk om te komen helpen? Muziekje,
kletsen, wat drinken, lekkers……schoonmaken!
Deze week nemen de kinderen hun tomatenplantje mee naar huis.
Fijn weekend en tot maandag! Groetjes van Lisa
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
Woensdag 3 juli:
Huiswerk spelling (groep 7 en 8); Stenvert bladzijde 56-57
Woensdag 10 juli:
Huiswerk spelling (groep 7 en 8); Stenvert bladzijde 58-59
Dit is jullie laatste huiswerk voor dit schooljaar.
Vrijdag
19 juli:
Studiedag gr. 6/7 (groep 8 incl. ouder eindviering opruimen)
Spelling
Deze week hebben we en de komende weken gaan we de volgende spellingsregels herhalen:
groep 6: cat. 16: ao(w)/ ou(w), cat.18: t=d
groep 7/8: cat. 36: trema, cat. 43: onbeklemtoonde uitgang -es -ik- et.
Voorstelling
De Assepoester-voorstelling is door iedereen met bewondering bekeken en gehoord. Marte, Juliet
en Semi uit Bee Happy waren gevraagd de cast feedback te geven. Dat deden ze zeer goed: er werden veel
tops benoemd, maar ook wel tips. Op de feedback werd serieus ingegaan en als waardevol
ontvangen. (Eén van de castleden vertelde dat ze de sfeer in onze school zo leuk vond. Dat vinden wij dan weer
waardevol!)
Verder hebben wij op diverse manieren de warmte buiten en in de school zo goed mogelijk proberen
te doorstaan en ons 'evenwicht te behouden'.........

..........dat kun je ook letterlijk doen!

Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy

Jenaplanschool ’t Hoge Land

-8-

