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Agenda
16 juli: schoonmaakmiddag/avond
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: op verzoek het gedicht dat ik schreef bij het afscheid van Helma: Helma held
Helma,
Jij bent een levend monument
Markant
In ‘t onderwijs en op ‘t Hoge Land.
Bijzonder
Op kinderen gesteld
Je ziet ze en begrijpt ze.
Raadselachtig soms
Net als de blauwbilgorgel
Waar je mij nog steeds niet de clou van hebt verteld.
Het is net als met de sleutel van het leven
Die je, door de loop van de jaren, op allerlei verschillende plekken
Zelf moet ontdekken.
Helma, prachtig punk en memorabel mensenmens
Voor al haar sterrenkinderen is Helma de held.
Haar wilde haren verloor ze nooit
En dat kan ik niet zeggen.
Wat is de boodschap van Helma’s haar, van haar?
Wat is haar levensvisie, haar grootste geheim?
Gewoon
Jezelf zijn.
Jenaplan op ’t Hoge Land = samen schoonmaken
Een schone school, daar zorgen we samen voor. Dinsdag 16 juli gaan we
samen op school schoonmaken. Dat betekent straks na de zomervakantie
weer een frisse start. U helpt toch ook schoonmaken? Voor de dagelijkse
schoolschoonmaak hebben we goed nieuws. Elouise Opmeer start 1 september
als schoonmaakster op onze school. Samen met Sharon zal ze onze school
spik en span houden. En daar zijn we heel blij mee.
Nog 1 week en dan zomervakantie. Maar eerst de eindviering groep 8. Nog een
aandachtspunt dat ik hier wil noemen vanuit de school: we gaan ervan uit dat u
als ouders met uw kinderen meekomt. De regel is dat kinderen op het feest
onder begeleiding moeten zijn van een volwassene. Hou daar rekening mee
ook als u zelf onverwacht niet erbij kan zijn! Het wordt een spannende laatste
week met veel afscheid en ongetwijfeld een mooi eindfeest groep 8.
Namens ons team: een fijn weekend en op naar de laatste schoolweek
Johan

Vrijdag 5 juli jl. was een bijzondere dag…
Zoveel verrassingen op één dag: een ontbijtje van de ouderraad, een lied bij de achterdeur met vrolijke gezichten van de
stamgroepkinderen, samen fietsen naar school en daar onthaald worden door alle kinderen, collega’s en ouders. Ik
voelde me verlegen en ontroerd. Na een heerlijk ontspannen dagje met de Sterrenhemel kinderen en een lekkere lunch
met pannenkoeken, kwam er nog een buitengewoon indrukwekkende viering en handen schudden in de klas. Jullie
zullen begrijpen hoezeer deze dag voor mij onvergetelijk is geworden. Dank jullie wel voor zo’n mooi afscheid.
Lieve groet, Helma

Save the date: Roefelen in Epe op woensdagmiddag 25
september
Op woensdagmiddag 25 september gaan we weer Roefelen in Epe. Zet u het vast in uw agenda? Direct na
de zomervakantie ontvangen alle kinderen van groep 7 en groep 8 op school de Roefelkrant. Op 8
september (om 12 uur) gaat de inschrijving van start. Opgeven kan weer met een groepje van 3, 4 of 5
kinderen en een volwassen begeleider. Er doen meer dan 60 leuke bedrijven in Epe mee. Heeft u zelf een
leuk bedrijf of weet u nog een bedrijf dat wil meedoen aan de Roefeldag? Opgeven kan nog
via www.roefeldag-epe.nl. Omdat we dit jaar alleen met groep 7 en groep 8 gaan Roefelen hebben meer
kinderen kans om mee te doen. Samen gaan we er weer een leuke dag van maken!
Stichting Roefeldag Epe
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Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week op Kiddo’s:
In de start kringen mochten alle kinderen vertellen (aan de hand van een door de ouders ingevuld
blad) waar ze naar toe gaan in de zomervakantie. Maar ook hoe ze gaan en waar ze in slapen.
Sommige kinderen gaan vliegen, een aantal gaan er met de boot, de meeste kinderen gaan met de
auto. Frankrijk is heel populair gebleken.
Verder werd er heerlijk gespeeld in alle hoeken. Er werden ijsjes gemaakt voor ons in de bouwhoek
met de Lego.
We hebben wat cadeautjes geknutseld maar….sssstt….dat is nog geheim.
We hebben ook Bas op het strand voorgelezen. De kinderen konden de
praatplaat bekijken en wij stelden vragen. Goed voor de woordenschat.
Aankomende week hebben we wel 3 afscheidsfeestjes! Van Casper, Farah en Elinn. Wat gaat de tijd
toch snel.
Verder gaan we vooral veel schoonmaken en opruimen
en rustig aan doen. We merken dat iedereen toch wel
vermoeid is.
Deze week is er op de BSO veel gespeeld met de
foam klei. Er werden mooie, creatieve creaties
gemaakt.
Fijn weekend!
team Kiddo’s

De Toverhoed






16 juli schoonmaakavond, we starten om half 7
17 juli we gaan naar de speeltuin in Emst
18 juli laatste ochtend naar school, om 12.15 uur start de vakantie!!!
2 september start school
5 september: ouderavond op school voor alle ouders van de Toverhoed

Hallo allemaal,
Deze een na laatste week van het schooljaar was nog een drukke week. Veel kinderen
kwamen wennen. Na de zomer starten we met 11 nieuwe Toverhoedjes, wat ontzettend leuk! Ook hebben we de
verjaardagen van Chloe, Aaron en Ries gevierd, volgende week vieren we die van Madee en Nika.
Afscheid van groep 2
Op 17 juli nemen we afscheid van groep 2. Dit doen we in de speeltuin in Emst.
We vertrekken vanaf school en om 12.30 uur zijn we weer terug. De kinderen hoeven niets mee te nemen. Doe ze
makkelijke kleren aan die vies mogen worden en smeer ze in voor schooltijd, dan doen wij ons best er een leuke dag van
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te maken. We gaan spelen en picknicken en we besteden aandacht aan het afscheid van groep 2. Alle kinderen uit
groep 2 krijgen een cadeautje van de eerste jaars, dit hebben we al gemaakt.
Op het bord naast de deur staat de auto indeling. De rapportfolio’s en de taalalbums van de tweedejaars gaan mee naar
de middenbouw. Denken julllie nog aan oefenen met fietsen op de weg? De vakantie is zo weer voorbij en dan gaan de
nieuwe derde jaars ook met de fiets naar gym!
Stamgroepouders
We nemen ook afscheid van 2 van onze 3 stamgroepouders, Marleen en Ramona, heel hartelijk bedankt voor al jullie
hulp het afgelopen schooljaar. Aline blijft ook volgend jaar onze stamgroepmoeder. Onze stamgroepouders voor volgend
jaar zijn: Aline (Elinn uit geel), Mariska (Djurre uit geel), Christi (Sverre uit rood) en Hanneke (Anemoon uit rood). Wat
ontzettend fijn dat jullie dit willen doen!
Afscheid van Noah
Dinsdag was Noah voor het laatst bij ons op school. De kinderen hadden iets moois voor haar geknutseld en een aantal
kinderen had thuis iets moois gemaakt, Noah is flink verwend. We deden estafette spelletjes en Noah trakteerde
iedereen op een lekker ijsje.
Gym
Donderdag was onze laatste gymles. André had een spannend parcour gemaakt met de klimtoren
waar overheen geklommen kon worden en waar geoefend kon worden met slingeren. Alle kinderen
hebben de gymtas mee naar huis gekregen.
Schoonmaakavond
Op 16 juli is het weer
schoonmaakavond, veel ouders
hebben zich al aangemeld, maar
veel ook nog niet…. Het is altijd
een hele klus. Naast de lokalen (en
alle kasten), moeten we ook de hal,
de speelzaal en de schuur
opruimen en we hebben nog wat
klusjes (dingen ophangen).Hier
hebben we veel hulp bij nodig. We
starten om half 7, maar als dit te
vroeg is, is het prima om iets later
te komen. De verkleedkleding is al
uitgewasssen, bedankt!
Eindviering groep 8
Op donderdag 18 juli gaan we om 9.00 uur kijken naar de eindviering van groep 8.
Nieuw thema
Om zo lang mogelijjk in de vakantiestemming te blijven, starten we het nieuwe schooljaar met het
thema Kamperen. Dit sluit aan bij de kinderboekenweek van oktober, dat thema is “reis mee.” We
willen er een leuk en betekenisvol thema van maken. Mochten jullie na de vakantie nog
vakantiespullen/kampeerspullen hebben die jullie weg willen doen, of willen opruimen, niet doen!
Mogen wij ze gebruiken? We willen een campingwinkel maken en een camping, dus we kunnen
veel spullen gebruiken. We denken aan badlakens, strandmatjes, een tentje, een badje, slippers,
picknick kleed, ijsbekers, een koffer op wieltjes zou heel leuk zijn of iets anders dat bij het thema
past. Dan mag dat op 2 september mee naar school, leuk!
Aansluitend bij dit thema gaan we iets doen met vakantiefoto’s. Onze vraag is of alle kinderen een
mooie vakantiefoto mee willen nemen, dit mag al vanaf 2 september. Mochten jullie gaan
kamperen dan vinden we en/of een kampeerfoto ook erg leuk want dit past weer bij ons thema. Als printen niet lukt, dan
kunnen jullie ze naar ons mailen en dan printen wij ze (iris@jenaplanepe.nl of hester@jenaplanepe.nl)
Ouderavond
Zet hem vast in je agenda. Op 5 september is onze ouderavond op school, de invulling volgt.
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We hebben woensdag
bonen uit onze moestuin
kunnen halen. Een hele
mand vol…
Een fijn weekend,
Iris, Mariella, Hester en Noah

Donderdagmiddag groep 5
We hebben het bedankje voor de Koekoek afgemaakt en er is nog even hard
geoefend met typetuin. Daarna hebben we een spelletjesmiddag gehouden.
Er werden volop gezelschapsspelletjes gespeeld, maar ook werd er
geknutseld en getekend. Er hing een gezellige sfeer.
Aan het eind van de middag hebben we een evaluatie kring gehouden over
de donderdagmiddagen van dit schooljaar. Er lagen verschillende kleuren
papiertjes waar de kinderen iets op mochten schrijven:
Oranje: een tip.
Geel: een top.
Wit: dit heb ik geleerd.
Nadat iedereen iets opgeschreven had, werden er van de papiertjes propjes gemaakt en werden ze op de middentafel
gegooid. Om de beurt mocht iemand een propje pakken en deze voorlezen. Het was een fijne kring waarin goed naar
elkaar geluisterd werd.
Let op: volgende week is groep 5 ’s middags vrij op donderdag. ’s Avonds om 19.00 uur worden ze verwacht bij de
eindviering van groep 8 (19.00 uur start de voorstelling). Daarna is ook nog een feest waarbij ze welkom zijn. Wel
moeten ze begeleid worden door een volwassene. De donderdagochtend gaan de groepen 5, 6 en 7 naar de RSG om
daar een film te kijken. De voorstelling van groep 8 krijgen ze dan dus nog niet te zien!
Fijn weekend!
Laura
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Wolkenwoud
Deze week hebben we bijna iedere dag bezoek gehad van kinderen uit de
bovenbouw. Daarvoor waren verschillende redenen: opdelen, extra hulp bij
opruimen en geheime zaken voor de bovenbouw. Luca en Sammy-Jo,
bedankt voor alle hulp bij het opruimen.
Cas kwam dinsdag wennen. Hij zit nu in groep 4 en komt volgend jaar in
groep 5 bij Wolkenwoud.
Alle ouders hebben namens de kinderen een fruitschaal gekregen, als
bedankje voor hun inzet dit schooljaar. Wat hebben we veel ouderhulp
gehad en wat zijn we daar blij mee. Bedankt allemaal!
Kate heeft donderdag haar verjaardag gevierd. Het was een feestelijke
kring en ’s avonds hadden we het afscheid van groep 5 bij Iris thuis. Het
was heel gezellig.
Spelling:
Deze week hebben we de dubbelzetter herhaald. Hoor je aan het eind van de klankgroep een korte klank, dan schrijf je
de volgende letter dubbel: ki ppen, ho kken, ta kken, ma ppen.
Rekenen:
Alle groepen zijn bezig met herhalen van strategieën en oefenen met hoofdrekenen.
Keuzewerk:
Deze week was de allerlaatste keuzewerk van dit schooljaar. Wat zijn er mooie
creatieve werkstukken gemaakt. Prachtige bloemenvazen op hout, strandlakens van
stof met een gekleid poppetje erop, inktvissen van pandakrijt met ecoline en jezelf
tekenen met een zonnebril.
Volgend schooljaar gaan we weer verder en hopen we weer op veel ouders die ons
kunnen helpen.

Nieuwsbegrip:
Met nieuwsbegrip hebben we geleerd wat de Werelderfgoedlijst is. We zijn druk geweest met het voorspellen waar de
tekst over gaat. Groep 3 heeft samen met Laura alle opdrachten gelezen en gemaakt. Groep 4 en 5 hebben er
donderdag zelfstandig aan gewerkt en vrijdag de opdrachten en tekst samen nabesproken.
Agenda:
Dinsdag 16 juli:
schoonmaakavond. Wie komt ons helpen?
Donderdag 18 juli:
laatste schooldag, viering groep 8. De kinderen zijn allemaal om 12.15 uur vrij!
Groep 5 verwachten we (onder begeleiding van een volwassene) ’s avonds weer op school.
Fijn weekend!
Rowena & Laura
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Sterrenhemel
We keken terug naar een heel gezellige vrijdag. Het afscheid van Helma is helemaal gegaan
zoals we met elkaar hadden voorbereid.
Volgende week maken we nog werk in orde, werken in een vakantie boekje en gaan in de
middag opruimen, buitenspelen.
Dinsdagmiddag gaan we naar Roberto met de hele MB. Gezellig met elkaar een ijsje halen!
Afhankelijk van het weer kunnen we er woensdag nog even op uit gaan.
Volgende week vieren we de verjaardag van Sam, hij is in de vakantie jarig.
Manon is al een paar keer in de groep mee gaan kijken.
Schoonmaakavond:
We hopen dat dinsdagavond genoeg ouders komen. We gaan de groep ‘strippen’, dat wil
zeggen naast schoonmaken ook spullen in dozen stoppen zodat we de groep kunnen opknappen. Naast doekjes en
emmers is er ook gereedschap nodig!
Nieuwsbegrip: deze week ging het over de werelderfgoed lijst. We keken naar het filmpje en we maakten de vragen
samen.
Gym: wat een spannende gymles: lopen over een wiebelbrug! Eerst mochten de kinderen oefenen op elk onderdeel
afzonderlijk en daarna in een rij achter elkaar op elk toestel de oefening doen. Wat een intensieve les.
Gedichtenkring: Phileine deed de gedichtenkring. Helemaal uit haar hoofd. Volgende week Denise.
Donderdag 18 juli a.s. (geen gymles)
’s Morgens starten we in de kring. Daarna gaan de 5e jaars met groep 6 en 7 naar de RSG om daar een film te kijken en
iets te drinken en iets kleins te eten. Groep 1,2,3 en 4 mag al gaan kijken naar het toneelstuk van groep 8. (in de klas
staat iets te drinken en iets kleins te eten. Er wordt nog buiten gespeeld en we eindigen in de kring. De ochtend is om
12.15 u afgelopen voor alle kinderen.
Agenda:

Gedichtenkring: Denise

Staan op tafels

Schoonmaak en opruim avond. Muren kaal maken en houtwerk eraf halen!

8e jaars viering. Voor groep 3 en 4 kijken in de ochtend, ouders zijn welkom. De 5e jaars kijken ‘s avonds.
Feestavond duurt tot 22.00 uur.
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Een fijn weekend,
Ragnhild en Helma

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

: Schoonmaakavond
: Eindviering groep 8
: Kinderen vrij. Studiedag team.

We zijn maandagochtend lekker relaxed begonnen in ons
nieuwe tafelgroepje. De opdracht was: maak een tekening en
laat zien waar je dit weekend bent geweest, met wie en wat je
hebt gedaan.
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Vaak vertellen kinderen in korte zinnen. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik ben bij opa en oma
geweest’. En dat is dan hun verhaal. We oefenen nu met het vertellen van een verhaal.
Aan de hand van de tekening werd het gesprek gevoerd. De andere kinderen in de tafelgroep
moesten vragen stellen over het verhaal.
Keuzewerk
Afgelopen woensdag was de laatste keer keuzewerk van dit schooljaar. Ik kijk er met een goed
gevoel op terug. We willen met keuzewerk kinderen met verschillende takken kennis laten maken,
werken vanuit de meervoudige intelligenties, hen laten ervaren dat je op verschillende manieren
kunt leren, dat er verschil is in theorie en praktijk. Het richt zich op het persoonlijk kunnen van de
kinderen. Door een breed keuzeaanbod aan te bieden, kunnen kinderen interesses ontdekken en
daar een talent voor ontwikkelen. Bij dat alles hebben we jullie het afgelopen jaar nodig gehad. We
vroegen veel, ook de laatste periode, dat zijn we ons bewust. Maar met elkaar hebben we dit vaak
kunnen realiseren. Bedankt voor jullie inzet voor het afgelopen jaar!
Keuzewerk timmeren met Elijanne en Danielle met als eindresultaat een geweldige vaas mét
bloemen!

Afscheid groep 5
Het was een geslaagd feestje met z’n allen bij Jesse thuis. Ondanks het weer hebben de kinderen
heerlijk met elkaar gespeeld, gedanst, gegeten! Groep 5 is in het zonnetje gezet en ieder jaar is dat
een bijzonder moment! We zullen nog een weekje van ze gaan genieten en daarna vliegen ze echt
uit…
Niet alleen van groep 5 namen we afscheid. Ook Debbie en Petra namen afscheid. Zij zijn 3 jaar
stamgroepouder in de Boomhut geweest. Ook via deze weg nogmaals bedankt voor al jullie hulp!!!
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De eindviering van groep 8
Groep 3 en 4 bekijken de eindviering in de ochtend. Groep 5 gaat dan met Laura een film kijken bij
de RSG.
Groep 5 komt in de avond (ouders zijn ook welkom) weer op school om de eindviering van groep 8
te bekijken. De viering start om 19.00 uur.
Mededelingen
Dinsdag gaan we voor de laatste keer gymmen dus graag nog een keer gymkleren en de fiets mee.
Komen jullie mij helpen op dinsdagavond 16 juli met de schoonmaakavond? We starten vanaf
18.00 uur. Later aanschuiven kan natuurlijk altijd…
Woensdag mogen de kinderen gezelschapspelletjes mee naar school nemen.
Dan is volgende week alweer de laatste week van dit schooljaar! Tot maandag!
Groetjes van Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars

Vriendelijke groetjes; Paula, Paul en Peggy
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