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Agenda
16 juli: schoonmaakavond in de groepen en op school: komt allen!
17 juli: afscheidskringen in de stamgroepen
18 juli: laatste lesdag, middag vrij, eindviering avond groep 8
19 juli: studiedag personeel, geen lessen

Weekbericht van het Team
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge Land = vlinders en veranderingen
Rupsen worden vlinders. En soms is dat maar beter ook. Plastic doppen worden vlinders. Onze kinderen
maakten ze deze week. En dat is heel mooi. Dat maakt je blij. Eén stamgroepleidster liep deze week daarom
zelfs in een vrolijke vlinderjurk rond!
Veranderingen horen bij het leven. Ze maken het leven leuk. Veranderingen dagen je uit. Ze vragen om het beste uit
jezelf naar boven te halen. Ook in ons team zijn en komen er veranderingen. Mensen komen en gaan. Ik zet de
veranderingen even op een rijtje:
Wie gaan er weg? Johanna heeft 12 juli haar laatste werkdag op school en gaat verder in de zorg.
Petro gaat volgend schooljaar als onderwijsassistent aan de slag op een andere school.
Elly is per 1 juli begonnen in de Internationale Schakelklas voor minderjarige vluchtelingen in Apeldoorn. Dat ging
ineens heel snel. Paul zal de lessen in de Coolstars tot de zomervakantie doen.
Peggy kondigde deze week aan dat ze volgend schooljaar in haar woonplaats Apeldoorn op andere scholen een
nieuwe uitdaging aangaat.
Spannend deze veranderingen. Bedankt voor jullie inzet voor onze school. Veel succes in jullie nieuwe baan!
Wie gaan er op ’t Hoge Land komen? Om te beginnen twee bekenden, ouders van kinderen op onze school:
Fenja begint in het nieuwe schooljaar met 1 vaste dag lesgeven in de Toverhoed. Ze volgt daarnaast de PABO.
Manon gaat via een zij-instroomtraject de PABO doen en start na de vakantie als stamgroepleider voor 2 dagen
naast Ragnhild in de Sterrenhemel.
Talita Jansen is een juf met veel ervaring in de bovenbouw die de opvolger
wordt van Peggy. Ze is deze week al bij de Poema’s komen kijken en daarna
is het snel rondgekomen. Daar zijn we als team heel blij mee.
We zoeken nog iemand voor 10 uur schoonmaak op onze school. Wie o wie?
Sharon komt in ieder geval vanaf 15 juli voor de andere 10 uur de schoonmaak
doen op onze school.
En er gaan veel nieuwe kinderen komen. Als het zo doorgaat gaan we als
school flink groeien! Een bijzondere ontwikkeling in een dorp waar scholen
teruglopen in aantallen kinderen en zelfs moeten sluiten. Ook voor de nieuwe
kinderen is dit een spannende verandering.
Iedereen, voor het eerst of opnieuw, van harte welkom op onze school!
Namens ons team: een fijn weekend
Johan

Jena buitenwerkdag
Zaterdag 22 juni zijn we vanaf 9:00 uur druk bezig geweest met allerlei
klussen op het buitenterrein met in totaal 14 volwassenen en 9 kinderen die
ieder op hun eigen manier meehielpen. Met 4 heggenscharen werden de
heggen het eerst aangepakt, anderen schepten het valzand aan de randen weg,
trokken de Japanse duizendknoop eruit of doorvlechten van wilgentakken bij
tipi en van hazelaar in de Rimboe.
Bij het lekkere warme weer was er bij het drinken een lekker frisse
aardbeientaart en daarna weer verder.

Het muurtje bij de toegang weer netjes gelijmd, fietstoegang weer vlak gemaakt en vastgelegd,
grond weer bovenop de kruipbuizen, onkruid uit moestuin (zodat deze weer door alle groepen
gebruikt kan worden), buxes heggen gesnoeid, takken gesnoeid en fietsenstalling opgeruimd.
Daarna was er een lekkere lunch door Janny bereid en tijd voor gesprekken. Nog even
opruimen en wij zijn heel blij met het resultaat.
Er was echter nog één persoon die later begonnen was, maar die later dat weekend nog de
witte strepen op de grond in de fietsenstalling heeft gezet, zodat duidelijk is waar de fietsen
netjes moeten staan en dat bij de nooddeur geen fietsen mogen staan!
Volgend schooljaar zijn er weer 2 of 3 buitenwerkdagen waarbij het terrein weer netjes en
uitnodigend wordt gemaakt voor onze kinderen. Het is fijn en gezellig om zo bezig te zijn.
Naast deze buitenwerkdagen probeer ik het terrein zo goed mogelijk bij te houden (onkruid
verwijderen, begeleiding certificering terrein, organiseren buitenwerkdagen). Maar aangezien
mijn jongste kind al 2 jaar van school is wil ik in december stoppen met mijn vrijwilligerswerk op
het buitenterrein van de Jenaplanschool, ik zoek dus mensen die mijn werk over willen nemen of
via de Jenabuiten-appgroep af en toe mee willen werken. Indien je nu al belangstelling hebt kun
je mij bellen/ appen op 06-44460001 of dit kenbaar maken bij onze directeur Johan.
Margrete Loman

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week op Kiddo’s:
We zijn druk bezig geweest met het boek “Bobbi gaat op vakantie”. Eerst hebben we de plaatjes
bekeken. Waar zou het verhaaltje over gaan? Later in de week hebben we het boekje voorgelezen
en de spulletjes die in het boek voorkwamen laten zien.
In de kring stond ineens een koffer. Deze kwam uit de tent die we hebben neergezet, wat zou erin
zitten? We hebben deze met elkaar uitgepakt en besproken.
Er zaten zwemspullen in en ook slippers. Welke kinderen
hebben er vandaag slippers aan en hoe zien die eruit? Als
verwerking zijn er slippers van papier versierd met stickers.
Zo hebben we aan nieuwe woorden gewerkt en aan de fijne
motoriek.
Donderdag zijn er foto’s gemaakt voor de website. Deze
zullen eerdaags te zien zijn. Leuk om in de gaten te houden.
Linda, Mariella en Danielle hebben woensdag de hele dag
BHV gehad. Alles weer even opgefrist.
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Verder hebben we de liedjes geoefend (zie ook de app). Ook met instrumenten
erbij. Dit vinden de peuters ontzettend leuk!
Reminder: schoonmaakavond is op 16 juli 19.00 uur. Eindfeestje is 19 juli 9.30 bij
de Jagerstee.
Bij de BSO is er deze week kunst met strijkkralen gemaakt. Zo werden er hartjes,
cactussen, flamingo’s etc. gemaakt.
Fijn weekend!
team Kiddo’s

De Toverhoed




8 juli: Aaron jarig
9 juli: afscheid juf Noah
10 juli: Ries jarig

Hallo allemaal,
Deze week zijn we weer druk bezig geweest om Toverhoed rood en geel te verbouwen. De
constructiehoek is naar boven verplaatst en de lees- en schrijfhoek is naar beneden verplaatst
in Toverhoed geel. De raket is weer een gymtoestel en het ruimtestation is opgeruimd en de
kinderen kunnen weer spelen in de Kleine Wereld. Wat hebben de kinderen genoten in deze hoeken! Voor deze
veranderingen willen wij ook de ouders die meegeholpen hebben enorm bedanken. Wat fijn dat jullie konden helpen!
Farah, Casper en Livia hebben deze week kunnen wennen in Toverhoed rood. In Toverhoed geel hebben Sophie, Lynn
en Joe wendagen gehad. Welkom in de Toverhoed!
Milan heeft donderdag zijn verjaardag gevierd in Toverhoed rood. Hij is 6 jaar geworden. Milan: van harte gefeliciteerd!
Wat hebben we verder geleerd?
Tijdens het rekenen hebben wij geoefend met het splitsen van getallen t/m 10. We zagen dat je bijvoorbeeld het getal 7
op meerdere manieren kunt splitsen: zoals 1 en 6, maar ook als 2 en 5 en als 3 en 4. Ook hebben we geoefend met de
getallenlijn. Welk getal staat er vóór de 4? En welke komt er na de 8?
Deze week hebben we ook de letter a geleerd. We hebben samen veel woorden bedacht waar de letter a in zit, zoals
appel, tas, lasso en saturnus.
Met gym hebben we een parcours gelopen op klossen of
met de skippybal. We hebben geoefend met het maken van
de koprol en de handstand en op donderdag stond er een
heel bouwwwerk in de gymzaal. De kinderen konden toen
klimmen, balanceren, springen,
glijden… Wat een feest!
Kunstproject vlinders
Afgelopen maandag hebben alle
Toverhoedjes een vlinder
gemaakt van de vermalen
ingezamelde doppen. De vlinders
werden gesmolten in de oven en
mochten daarna afkoelen. We
hadden veel hulp van ouders en
dat was erg fijn! Hierdoor hebben
de kinderen allemaal een
prachtige kleurrijke vlinder kunnen
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maken. Deze vlinders worden verzameld door kunstenaar René. Op zaterdag 13 juli om 16.00 uur wordt het grote
vlinderkunstwerk onthult bij ‘t KEK-huis. De kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om daar bij te zijn.
Afscheid Noah
Op dinsdag 9 juli nemen wij afscheid van juf Noah. Zij heeft het afgelopen schooljaar hard gewerkt in de Toverhoed.
Daarom willen wij haar graag in het zonnetje zetten. Wij hebben op school al een verrassing voor haar gemaakt, maar
mochten de kinderen het leuk vinden om thuis ook iets te knutselen: heel leuk! Neem het vooral mee, dan kunnen we
Noah op haar laaste dag in de Toverhoed verrassen. Noah heeft voor deze ochtend leuke spelletjes bedacht in estafette
vorm.

Schoonmaakavond
Op dinsdag 16 juli is de schoonmaakavond. We gaan deze avond de groepen opruimen en schoonmaken, maar ook het
speellokaal en de schuur worden opgeruimd. Bovendien zijn er ook andere taken, zoals de fietsjes controleren en
spullen verslepen. We zoeken dus ook mensen die het leuk vinden om meer technische klusjes te doen. De inschrijflijst
hangt op het magneetbord bij de deur. Er zijn al meerdere aanmeldingen: heel fijn!
Een fijn weekend,
Iris, Hester, Mariella en stagiaire Noah

Zwemmen: ouders/verzorgers mogen mee
Vrijdag 12 juli a.s. is de laatste keer dit schooljaar dat er gezwommen wordt. Op uitnodiging van de Koekoek zijn
ouders/verzorgers van harte welkom om de les actief mee te doen. Hebben jullie de brief daarover al gelezen? Ook nog
te zien op het prikbord bij Sterrenhemel.

Donderdagmiddag groep 5
We hebben deze donderdag een creatieve middag gehad. De gedichten waar
we vorige week mee begonnen waren zijn nu af en hangen in de gang bij SH
en WW, kom je langs om ze te lezen?
Ook zijn we een mooie poster aan het maken voor de Koekoek, als bedankje
voor alle leuke zwemlessen van dit jaar. Deze overhandigen we volgende week
tijdens de laatste zwemles.
Fijn weekend!
Laura
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Wolkenwoud
Deze week zijn we heel druk geweest met het maken van onze vlinders
voor het kunstwerk. Dit deden wij onder leiding van René Blok. Onze
vershredderde doppen zaten per kleur in een emmer, de kinderen mochten
hun eigen vlinder samenstellen. Deze werden afgebakken in onze oven. De
vlinders zijn door René meegenomen, in oktober zal het kunstwerk onthuld
worden.
Maandag en woensdag hadden we bezoek van 4 coolstars, naast hun
eigen werk hebben ze ons heel goed geholpen. Met keuzewerk kwam dit
heel goed uit.
Op woensdag hebben de kinderen zelf tafelgroepen mogen maken. Ze
hebben allemaal met een heel blij gezicht gewerkt.

Waar we deze week aan gewerkt hebben:
Spelling:
Met spelling zijn we bezig geweest met herhaling van de klinkerdief, de –cht en de eind –d.
Rekenen:
Met groep 4 en 5 herhalen we de tafels en oefenen we de moeilijke tafelsommen. Groep 3 heeft veel geoefend met de
tienvriendjes.
Nieuwsbegrip:
We hebben geoefend met het samenvatten van een tekst. De tekst ging over Keti Koti: geen slavernij meer in Nederland.
Ook groep 3 heeft meegedaan met nieuwsbegrip.
Agenda:
Donderdag 11 juli:
Dinsdag 16 juli:
Donderdag 18 juli:

afscheidsavond groep 5, bij Iris thuis (zie voor verdere informatie de mail).
schoonmaakavond, we starten om 18.00 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Mocht je wat
later dan 18.00 uur komen, geen probleem. De inschrijflijst hangt op de gang, vele handen
maken licht werk; dus schrijf je in!
laatste schooldag, voorstelling groep 8. Alle kinderen zijn ’s middags al vrij, dus ook groep 5.
Groep 5 is, onder begeleiding van eigen ouders, welkom op het eindfeest. Groep 3 en 4 gaan
naar de ochtendvoorstelling, hierbij zijn ook de ouders welkom. De ochtendvoorstelling start
om 9.00 uur.

Fijn weekend!
Rowena & Laura
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Sterrenhemel
Maandag hadden we een vrolijke verjaardagkring met Lotte Zsofie in de hoofdrol. Zij is nu 7
jaar geworden.
Verder zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor het afscheid van Helma... dat
wordt een gezellige dag, de kinderen hebben er zin in, maar er zijn ook kinderen die zich nu
realiseren dat Helma dit schooljaar voor het laatst is en dat ze volgend schooljaar niet meer
in SH te vinden is. Er worden zelfs herinneringen opgehaald...
Ik kan jullie nog niet vertellen hoe verrast ze was zo vroeg in de ochtend met ontbijt aan huis
en te worden opgehaald door de kinderen. Maar we denken dat het een heel grote
verrassing is. De viering zal ook verrassend zijn!
Ook BB zaten regelmatig in ons lokaal. Zij maakten hun werk en hielpen in de groep.
Nieuwsbegrip:
Een geschiedkundig onderwerp: de slavernij die is afgeschaft en het feest dat daarom
jaarlijks gevierd wordt: Keti Koti.
Gym:
Ken je het James Bond spel? Wij kenden het tot vanmorgen nog niet maar vandaag
hebben we het met enorm veel enthousiasme gespeeld, de kinderen waren allemaal
zeer intensief bezig, erg mooi om te zien.
Vlinders maken:
René Blok is een aantal dagen intensief bezig geweest met vlinders maken. Elke kind
heeft een vlinder gemaakt voor het kunstwerk dat later dit jaar gemaakt wordt. Er is al
een overzichtstentoonstelling bij KEK op zaterdag 13 juli a.s.om 16.00 uur.
Jullie zijn welkom om te kijken naar de prachtige vlinders.
Gedichtenkring:
Daan deed de gedichtenkring. ‘naar bed naar bed...’. Hij gebruikte zijn vingers als ondersteuning
van zijn gedicht. Volgende week Phileine en de week erop nog een moment voor Denise.
Afscheidsavond:
We gaan de afscheidsavond voor de 5e jaars houden bij Denise thuis op 11 juli. Er hangt een lijst
in ons halletje waar je op kunt zetten wat er meegenomen wordt aan eten. Denk aan kleine
broodjes, knakworst, fruitsalade.... zie ook de brief die gemaild is.
Aanvang: 17.30 uur en eindtijd (ophalen) 19.00 uur.
Agenda:

Gedichtenkring: Phileine (Denise)

Afscheid Helma 5 juli

Staan op tafels

Afscheid 5e jaars 11 juli bij Denise
Een fijn weekend,
Ragnhild en Helma

Jenaplanschool ’t Hoge Land

-6-

De Boomhut
Agenda
Dinsdag 16 juli
Donderdag 18 juli
zomervakantie
Vrijdag 19 juli

: Schoonmaakavond.
: Eindviering groep 8, start
: Studiedag team.

Dinsdag kwam Cas bij ons wennen. Hij verhuist samen met zijn
ouders en een drieling vanuit Haarlem naar Epe. Komend
schooljaar start Cas bij ons in groep 5.
Spelling
De periode oefenen en herhalen we de categorieën. Dat doen
we door instructies, dictees en coöperatieve werkvormen. Iedere
tafelgroep kreeg papier met daarop een bepaalde categorie. Met elkaar hadden ze 60 seconden de
tijd om zoveel mogelijk woorden bij deze categorie te bedenken. Na deze 60 seconden werden de
papieren door gewisseld. De volgende groep moest nu aanvullen, maar dezelfde woorden mochten
niet opgeschreven worden.
Project
Ons thema natuur loopt inmiddels ten einde. Wat was het een gaaf thema. Iedereen was zo onwijs
betrokken. We zijn nu op de middagen lekker met elkaar aan het afronden, we spelen spelletjes,
zingen liedjes en ruimen al veel op. Ook zijn we druk voor het afscheid van groep 5 en Helma,
maken we bedankjes of komt er een vlinderproject tussendoor! Genoeg te doen dus.

Keuzewerk
Bij Rowena hebben de kinderen geoefend met vouwtechnieken, Ragnhild is creatief geweest met
zand binnen het thema zomer en ik deed sport en spel.
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!
Fijn weekend en tot maandag!
Groetjes van Lisa
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Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Agenda
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)
Kamp
De eerste kampbespreking is geweest, de locatie is bekend (voor de kinderen geheim), ideeën en plannen besproken en we
hebben er nu al zin in! Ieder jaar zijn wij er ons van bewust dat het voor sommige kinderen (en/of ouders) best spannend is.......,
maar we kunnen weer bouwen op een fijne groep begeleiders!
Vandaag hebben de kinderen de eerste kampinformatie meegekregen, inclusief een formulier die wij graag zo spoedig mogelijk
ingevuld terugzien.
Groep 8
Dinsdag heeft groep 8 de generale repetitie. Wij hopen dat dit goed verloopt, alhoewel: een slechte generale, is een goede
uitvoering. 😉
Vriendelijke groetjes; Paula, Paul en Peggy
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