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Agenda
18,19,20 september
20 september
23 september
25 september
27 september

kamp bovenbouw
schoolreis onderbouw
MR
Roefeldag
schoolreis middenbouw

Weekbericht van het Team
Inspiratie = jezelf blijven vernieuwen.
We zijn weer begonnen! Een nieuw schooljaar.
Nieuw op school is dat op verzoek van onze Kinderraad een apart meisjes- en jongenstoilet is gekomen voor de
bovenbouw. De hal is opgeruimd, een aantal grote banken en de schotten zijn daar weg. Zo is er een meer open
structuur, wordt het rustiger en overzichtelijker. Ook zijn een aantal lokalen flink vernieuwd. Het is heel mooi geworden.
We hebben een aantal nieuwe collega’s en het laatste nieuws is dat Romi Laponder-Marsman per 1 oktober op vrijdag
de stamgroepleider zal zijn bij de Poema’s. Romi, van harte welkom in ons team. Zo is de formatie helemaal rond. Best
bijzonder in deze tijd van grote tekorten aan leerkrachten.
Nieuw is ook dat het Hoge Woord voorlopig eens per 2 weken zal verschijnen. We kijken als team naar nieuwe moderne
communicatiemiddelen zoals Klasbord/Parro waarbij u via een app op uw mobiele telefoon de schoolberichten binnen
krijgt. Binnenkort meer daarover.
Dit schooljaar ligt de nadruk op de vernieuwing van ons onderwijs in aanvankelijk lezen en spelling. Dat is onze focus,
naast een aantal andere zaken die we willen aanpakken. U hoort ervan, via nieuwsbrief, app of gewoon op school.
Spreek ons gerust aan en kom ook met nieuwe ideeën.
De vele goede dingen blijven natuurlijk. Maar we blijven ook onszelf vernieuwen, met daarbij steeds verbetering van het
onderwijs van onze kinderen als doel.
Namens ons team: een fijn nieuw schooljaar!
Johan

Kiddo’s –
peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Deze week op Kiddo’s: we hebben een opruimspelletje gedaan. Van alles uit
verschillende hoeken is in een doos verzameld en de kinderen mochten vanuit
de kring de spullen op de juiste plek terug brengen. Zo leren we nieuwe woorden
en de benaming voor de hoek en ook hoe je opruimt. We zingen hier het
opruimliedje bij.
We hebben het liedje “hallo hallo hallo ik ben.....
(naam) wie ben jij? ………(naam)” gezongen.
Zo leren we elkaars namen kennen.
Verder hebben we ook op een afgezet stuk plein
van de kleuters lekker ‘hard’ gefietst. Hier hebben
ze de ruimte. Uiteraard helemaal veilig afgezet.
In het speellokaal hebben we geoefend met
mikken en springen met twee voeten van een
bank of stepstone of halve kast. Dit deden ze al
heel knap.

We hebben met vingerverf zelf handjes afgedrukt op een
gekleurd rondje. Zo kwam het woord cirkel aan bod en ook
de verschillende kleuren. Doordat ze het hebben gedaan
was het een goede oefening voor de oog-hand coördinatie/
fijne motoriek.
Maandag werkt Anneke samen met Danielle. Mariella is op
vakantie.
Op de BSO hebben we funky hair gemaakt. Verschillende
kleuren waterverf als haar en met een rietje blazen, zo ging
het groeien

Fijn weekend!
team Kiddo’s

De Toverhoed
20 september: schoolreisje bij De Jagerstee
Hallo allemaal,
Om zo lang mogelijjk in de vakantiestemming te blijven, zijn we het nieuwe schooljaar gestart
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. Zo hebben we een echte
camping in de groep: inclusief tenten, potten en
pannen. Ook hebben we een receptie waar de kinderen
vakantieplannen kunnen maken. In de hal kunnen ze spulletjes kopen in de
campingwinkel, denk aan ijsjes, pizza’s, maar ook zwembandjes en kleine
boodschappen.
Nieuwe kinderen
Er zijn veel nieuwe kinderen gestart bij de Toverhoed. In toverhoed rood zitten nu
18 kinderen en in geel ook 18. Nieuw bij ons op school zijn Casper, Puk, Farah,
Livia en Femke in Toverhoed rood. Elinn, Joe, Jack, Rens, Joshua, Lynn en
Sophie zijn nieuw in Toverhoed geel. We hopen dat de nieuwe kinderen en
gezinnen snel hun plek vinden bij ons op school. Welkom allemaal!
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Inloop
We zijn begonnen met de inloop. Als de Toverhoedjes ’s morgens binnenkomen kunnen ze meteen aan het werk, elke
dag ligt er een andere opdracht klaar. Ouders kunnen deze samen met hun kind starten. Een mooie gelegenheid om de
lokalen, hoeken en andere kinderen beter te leren kennen. Ouders zijn vrij om even te blijven of om te vertrekken als er
al lekker gespeeld wordt. Om 8.35 uur worden alle ouders geacht te vertrekken en dan werken de kinderen door. Na de
inloop gaan we verder in de kring. In de kring zullen we het liedje ‘goeiemorgen
allemaal’ met de kinderen zingen. We zingen nu niet meer tijdens de inloop want
dat verstoort het spel van de kinderen. We zijn enthousiast over de start, de
kinderen gaan meteen goed aan het werk en ze weten precies waar ze naar toe
moeten, een fijne start van de dag!
Loes
Vorige week is Loes (moeder van Femke uit rood en Jack en Rens uit geel) als
stagiaire gestart bij ons in de groep. Loes studeert aan de pabo en zal t/m
december in Toverhoed rood aanwezig zijn op de dinsdag en af en toe op
woensdag. Wij zijn daar heel blij mee en wensen Loes veel (leer)plezier in de
Toverhoed!
Schoolreisje
Op 20 september gaan we op schoolreisje. Het sluit helemaal aan op ons thema,
we gaan namelijk een dagje werken op de camping De Jagerstee. De kinderen gaan
allemaal leuke opdrachten uitvoeren, zoals serveren op het terras, een tent opzetten, de receptie helpen, werken in de
snackbar en afwassen bij het sanitair gebouw.
Wij kijken er naar uit! Alle ouders van de Toverhoed hebben een vrijdag een brief ontvangen met meer informatie over
het schoolreisje.
Wat hebben we geleerd?
We hebben afgelopen week geleerd wat hoort bij kamperen: de camping, tent, caravan, vouwwagen, een tent opzetten
of afbreken. Ook hebben we de letter t geleerd. Deze letter staat centraal op de letterplanken in Toverhoed rood en geel.
Deze letterplanken zijn nieuw en het idee is dat de kinderen spullen van thuis meenemen die beginnen met de t, zodat
we de letterplank gedurende de week kunnen aanvullen. Tijdens Engels hebben we geleerd hoe we onszelf kunnen
voorstellen: ‘Hello, my name is…’ en verder hebben we de kleuren geoefend. En als laatste staan met het rekenen de
cijfers 1 (groep 1) en 11 (groep 2) centraal. Alle kinderen hebben in hun taalalbum een verhaal over de vakantie
gemaakt, deze verhalen hebben ze ook gepresenteerd aan de groep.
Verder hebben we veel aandacht besteed aan regels en afspraken binnen de groep, hoe werkt het nu met kiezen, hoe
ruim je op, hoe spelen we samen, waar kun je wat vinden, dat soort dingen.
Tijdens de viering stellen we de nieuwe kinderen voor en zingen we het liedje van het molletje in de grond. Dat heeft
niets met het thema te maken, maar vinden we gewoon een leuk liedje.
Dit zijn de woorden van het liedje:
Onder de grond, onder de grond
Daar woont een mol met een jasje van bont
Hij graaft een gang, 10 meter lang
Zand op zijn snuitje en zand op zijn wang
Molletje kan bijna niets zien
Is dat niet gevaarlijk misschien?
Molletje straks stoot je je kop
Zet daarom snel je brilletje op
Waterpomp
Eindelijk, eindelijk, de waterpomp
werkt weer dankzij Aartjan en Fenja.
Er is meteen al fanatiek mee
gespeeld. De afspraak is dat je met de
waterpomp kunt spelen als je een
overall en laarzen aan hebt. De eerste
dammen zijn al gebouwd, wat
genieten weer!
Een fijn weekend,
Iris, Fenja, Hester en Loes
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Donderdagmiddag groep 5
We hebben nu 2 donderdagen achter de rug. Best even wennen hoor om ook op donderdagmiddag naar school te
moeten! We hebben een fijne start kunnen maken met elkaar. De eerste donderdag stond in het teken van elkaar leren
kennen, tafelgroepjes maken, groepsopdrachten doen. De tweede donderdag hebben we het gehad over het alfabet en
over “alfabetische volgorde”. Hier komt later nog een vervolg op. Ook hebben we het gehad over de wereld. Waar moet
je zoeken in een atlas als je Epe wilt vinden? We begonnen met de kaart van de wereld, toen van Europa, toen
Nederland en uiteindelijk hebben we Epe gevonden op de kaart van Gelderland. In groep 5 gaan de kinderen de
verschillende provincies van Nederland en hun hoofdsteden leren.
Fijn weekend!
Laura

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze weken:
De eerste week hebben we vooral gebruikt om rustig op te starten, de
groep te ontdekken, elkaar te leren kennen en weer in ons ritme te komen.
Luka vertelde over een proefje die hij in de vakantie had gedaan, de
volgende dag liet hij het aan ons zien en mochten we het ook zelf proberen.
Ook zijn de eerste feestjes al gevierd. Luka, Elke, Jessie en Charlie zijn
jarig geweest en hebben een gezellige verjaardagskring gehad. Allemaal
nog van harte gefeliciteerd!

Spelling
Groep 3 heeft allerlei lees-en schrijfopdrachten gemaakt rondom de letters: t, o, j, i , p, l, k en s.
Groep 4 en 5 hebben geoefend met woorden met de -cht. Hoor je na een korte klank ‘gt’ dan schrijf je cht, behalve bij hij
ligt, hij legt en hij zegt.
Rekenen
Groep 4 en 5 zijn bezig met herhalen van strategieën van afgelopen jaar. Wat zijn ook alweer de 10 vriendje, dubbelen,
vijfsommen, erbij 2/ eraf 2 sommen enz. Wat is de plek op de getallenlijn, hoe zit het met klokkijken en ook het rekenen
met teveel en rekenen met aanvullen wordt weer opgepakt.
Taalalbums
De eerste teksten zijn weer geschreven en te lezen in de groep. Kom gerust eens binnenlopen om de mooie
vakantieverhalen te lezen.
Projectwerk
Ons project ga je mee op reis hebben we geïntroduceerd aan de hand van het boek ‘Opa Jan gaat op vakantie’ Na het
voorlezen hebben we gebrainstormd over allerlei manieren van reizen en overnachten. Vervolgens hebben de kinderen
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een ontwerp gemaakt van een bijzonder voertuig. Daarmee kunnen ze over land, over water en door de lucht.
Engels
We hebben het lied ‘It’s time to go to school again’ geleerd. Het lied komt uit het boek Zinglish. Woorden die erin voor
komen zijn: teacher, coat, lunchbox, picture, pencil, goodbye, home…
Ook hebben we de namen van allerlei voertuigen langs laten komen. Eerst oefenen en daarna hebben we een bordspel
gespeeld waarbij we de woorden moesten zeggen van het plaatje waarop we terecht kwamen: Truck, bicycle,
motorcycle, boat…
Keuzewerk
Deze week was de opstart van het keuzewerk. Er waren 3
workshops. De kinderen konden kiezen uit dans, zingen en
muziek en schilderen.
Voor de komende keuzewerkmomenten zijn wij op zoek naar
ouders die ons willen helpen. Het is fijn als er meer te kiezen valt.
Inschrijven kan op de lijst in de centrale hal vlak bij de
hoofdingang. Wie komt ons helpen?
Kiva
Met Kiva hebben we het gehad over een fijne groep. Wat is er
voor nodig om je fijn te voelen in de groep? We hebben er een
woordweb van gemaakt. We hebben een verhaal gelezen over
een klein vogeltje dat heel graag een grote staart zou willen
hebben, of zou kunnen zwemmen. Vanuit dit verhaal hebben we
de koppeling gelegd naar “je bent goed zoals je bent” en het is fijn om jezelf te zijn als je elkaar accepteert.
Gym
Het eerste half jaar zullen de gymlessen vooral spellessen zijn, na de kerstvakantie gaan we over op materiaallessen.
We hebben een keer “vakbal” gespeeld: een spel waarbij je met een bal naar elkaar gooit, maar nooit af bent. En we
hebben slagbal met hindernissen gedaan. Er wordt fanatiek meegedaan tijdens de gymlessen!
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip krijgen de kinderen op donderdag aan het einde van de ochtend van Marc. Ze hebben deze week de tekst
(over “waardeer het, repareer het”) uitgebreid besproken met elkaar. Ook zijn ze erg bezig geweest met actief lezen van
een tekst. We proberen de kinderen te leren om tijdens het lezen na te denken over: Wat vind jij belangrijk? Zie je een
woord dat je niet kent? Heb je een vraag? Dit is nog best lastig voor de kinderen, maar komt in elke les weer terug.
Oproep:
Voor ons project zijn we op zoek naar postzegels die we mogen gebruiken voor een creatieve opdracht. Wie
heeft er nog postzegels die niet meer worden gebruikt?
Voor keuzewerk zoeken we mensen die een workshop willen geven, inschrijflijst hangt in de hal dichtbij de
hoofdingang.
Wie kan er volgende week nog een keer meelopen naar de gym en daarna meefietsen?
Om de vrijdag gaan we schoolzwemmen (groep 4 en 5) wie kan er mee?! Lijst hangt op het prikbord naar
Sterrenhemel.
Agenda:
Vrijdag 20 september:
Vrijdag 27 september:
Vrijdag 4 oktober:

viering in de eigen stamgroep
schoolreis
studiedag team, kinderen zijn vrij

Fijn weekend!
Rowena & Laura
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Sterrenhemel
We zijn alweer 2 weken aan het werk. We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie
hebben gehad. Onze eerste weken in een fris en mooi lokaal beviel HEEEEL goed.... in het
weekend voor de studieweek zijn, met hulp van ouders, de kasten in elkaar gezet en
bevestigd. Nog heel erg bedankt ouders!
Nog enkele dingen moeten gebeuren; tegelen, paar magneetborden ophangen,
schilderijlijst. Ook willen we nog graag een werkplank maken.
Vorige week en deze week was een goede week, Manon heeft haar
eerste weken nu ook gehad. Met veel frisse ideeën werken we met veel
plezier samen.
We gaan nu gymmen op dinsdag. SH gaat na de Bee Happy kinderen
en de gymattributen kunnen wij gebruiken. Vorige week was er circus,
aan de touwen slingeren en een tikspel. Deze week 3 balspelen, een
voorbereiding op volgende week, trefbal spelen. Een BB’er en Aline (moeder Aaron) hebben de
eerste 2x geholpen. We gaan nog 1x wandelen, de week erop gaan we met de fiets.
De notulen van de stamgroepavond zijn verstuurd, voor vragen, opmerkingen kom gerust.
Nieuwsbegrip ging vorige week over 75 jaar vrijheid in Nederland. Deze week over ‘waardeer het,
repareer het’.
Engels: om de week is er Engelse les, vorige week ging het over naar school gaan. Deze week
wordt er extra aandacht gegeven aan KIVA. Deze week is gesproken over pesten, wat dat doet met
je. Hoe kunnen we een fijne groep zijn. De 2 appels conversatie.... Vraag er maar naar.
Ons Weekdoel volgende week is; wat is een compliment, geef
elkaar deze week een compliment.
Project: Ons project sluit aan bij Kinderboekenweek en
schoolreis. We gaan op reis. Deze week hebben we al
gesproken over voertuigen en geknutseld. Er hangen werkjes
aan het raam en er staan enkele knutsels. Volgende week gaan
we verder.
Groep 3:
Wat fijn dat veel ouders 's morgens wat langer in de groep zijn
om samen met hun kind te kijken in boekjes, spelletjes doen,
lezen.... TOP.
Deze weken werden de
letters t, o, j, i, p, k, l, s
geleerd.
Op vrijdag is een
herhaaldag. Met rekenen
is tellen en de juiste cijfers erbij plaatsen belangrijk.
Kom gerust in de boekjes kijken bv voor schooltijd. Samen even zitten en de
boekjes bekijken en/of lezen of spelletje doen, is altijd fijn.
Groep 4:
De kinderen werkten aan de spellingscategorie over de cht woorden. 4 dagen
werken ze aan het aanvullen van woorden met cht in hun spelling groeischrift,
oefenen van woorden, opdrachten. Op vrijdag is er een dictee. Elke week een
andere categorie en na 3 weken een herhaalweek. Volgende week in de NG/NK
aan de beurt.
Met rekenen zijn we alweer goed gestart. De 4e jaars moeten nu al meer
zelfstandig werken. Sommen op de getallenlijn komen al weer terug, getallen van
klein naar groot, welk getal mist?
We willen dat kinderen in groep 4 dertig (30) minuten aan rekenwerk besteden.
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Groep 5:
Met rekenen oefenen we al gelijk x sommen. Ook rekenen met ‘teveel’ en ‘springen op de getallenlijn’ wordt al weer
geoefend. We willen dat kinderen in groep 5 dertig (30) minuten aan rekenwerk besteden.
De kinderen werkten aan de spellingscategorie over de cht woorden. 4 dagen werken ze aan het
aanvullen van woorden met cht in hun spelling groeischrift, oefenen van woorden, opdrachten. Op
vrijdag is er een dictee. Elke week een andere categorie en na 3 weken een herhaalweek.
Volgende week in de NG/NK aan de beurt.
Denken jullie aan:

Gymrooster

Zwemrooster
Op zoek naar:

enkele tijdschriften denk aan margriet/libelle,
speelgoed tijdschrift.....

Wegen-/Landkaarten die verknipt mogen worden

Oude postzegels
Agenda:

Viering 13 september

Zwemmen 20 september

Schoolreis 27 september

Kinderboekenweek 2 oktober
Een fijn weekend,
Ragnhild en Manon

De Boomhut
Agenda
Woensdag 18 september
Vrijdag 20 september

: Bovenbouw uitzwaaien.
: Viering in eigen
stamgroep.
: Schoolreis.
: Studiedag. Kinderen vrij.

Vrijdag 27 september
Vrijdag 4 oktober

Voor je het weet zijn de 6 weken zomervakantie weer voorbij en
voor je het weet zit je alweer in week 2 van het nieuwe
schooljaar! Een heerlijke start in prachtige groep! Want voor en
in de vakantie is er door ouders nog hard gewerkt!
Ook met elkaar zijn we heerlijk gestart. Een nieuwe groep 3,
groep 4 en 5 in een andere rol. Oftewel, weer een nieuwe dynamiek in de groep.
Taal
Groep 3 is mega fanatiek en wilde gelijk de eerste dag al zoveel mogelijk werken. We
zijn al druk bezig met letters, boeken en lezen.
Groep 4 en 5 hebben deze week de spellingscategorie ‘woorden met cht’ aangeboden
gekregen. Kinderen leren dan het volgende: wanneer je na een korte klank gt hoort,
schrijf je altijd cht, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt.
Rekenen
Met groep 3 zijn we aan het oefenen met de getallen tot 12 en leren we door- en
terugtellen vanaf een willekeurig getal.
Voor de kinderen van groep 4 en 5 start het rekenblok met een stuk herhaling van vorig
schooljaar. Hoe zat het ook alweer? Weet je het nog? Wat zijn de strategieën?
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Project
We zijn gestart met ons project ‘ga je mee op reis?’. Dit thema sluit aan op ons
schoolreis en de Kinderboekenweek. Het prentenboek ‘Opa Jan gaat op
vakantie’ is het uitgangspunt van ons project.
In de kring hebben we gesproken over voertuigen. Welke zijn er allemaal?
Samen hebben we deze gecategoriseerd in: land, zee, lucht. Werkelijk overal
werd aan gedacht. Van zeppelin tot motorboot.
Hierna zijn de kinderen per tafelgroep een ontwerp gaan maken voor een
voertuig voor opa Jan. Waar gaat zijn reis naar toe? En hoe kom je daar? Een
mooie samenwerkingsopdracht, want er kwam behoorlijk wat overleg bij kijken
en iedereen moest het maar met elkaar eens worden!
Keuzewerk
Iedere woensdag van 11.00u tot 12.15u heeft de middenbouw keuzewerk.
Ouders, opa’s, oma’s en ooms en tantes geven verschillende workshops aan
kinderen. Denk aan koken, karate, breien, tuinieren, etc. Met keuzewerk willen we de talenten van
kinderen ontdekken en ontwikkelen. Maar ook naar de markt of bloemist gaan is een optie. Deze
week zijn we al begonnen, we hadden nog geen aanmeldingen. Rowena heeft muziek gedaan,
Ragnhild ging schilderen en ik ben gaan dansen met de kinderen in het speellokaal. Ik heb de
kinderen een dans geleerd op het nummer ‘ietsje meer bewegen’ van Kinderen voor Kinderen.
Daarna gingen de kinderen in groepjes uiteen om een dans (ritme) van 8 tellen te bedenken. In de
mini viering lieten we deze dans aan elkaar zien. We sloten af met een klein stukje meditatie.
Lekker liggen op de grond, letten op je ademhaling en luisteren naar de rustige muziek.
Wil je nou ook graag keuzewerk geven? Je kunt je inschrijven op het formulier in de hal. Als je wel
graag wilt, maar niet echt een idee hebt van wat je zou kunnen doen, kom dan even bij me. Dan
bedenk ik graag iets passends met je.
Gym
Sharon, de moeder van Noraly, gaat met ons mee gymmen. Handig! Want ze is zelf gymjuf  .
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Mededelingen
Dinsdag gaan we voor de laatste keer lopend naar de gym. Vanaf de week erop gaan
we op de fiets. Willen jullie zorgen voor een stevige rugtas i.v.m. de veiligheid?
We sparen postzegels! Alle soorten zijn welkom en graag zoveel mogelijk mee naar
school nemen. Alvast bedankt! 
Fijn weekend en tot maandag!
Groetjes van Rowena en Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Bovenbouwkamp
Volgende week gaan we op kamp! We hebben er allen enorm zin in: de fietsgroepjes zijn bekend, de slaapzalen zijn
ingedeeld en de weersvoorspelling is goed......wordt vast één groot feest.
Door de zomervakantie is het misschien vergeten: van sommige kinderen hebben we de kampbijdrage nog niet binnen.
Wij verzoeken u dit voor volgende week woensdag over te maken.
De Poema’s
Een nieuwe groep, een nieuwe juf, het was voor sommige kinderen even wennen. Maar we kunnen nu oprecht zeggen
dat we het fijn hebben met elkaar en veel zin hebben in alle leuks dat we dit jaar gaan beleven. Als eerste natuurlijk het
kamp in Doornspijk.
We hebben ons de eerste weken vooral gericht aan het weer wennen aan school en de nieuwe groep.
Om elke dag een goede start te maken beginnen we met de ‘check-in’. Op een bord inventariseren we hoe iedereen zich
voelt. Als je het fijn vindt kun je het toelichten. Drie keer per week breiden we de check-in uit met het opschrijven van
successen. De kinderen zijn om de beurt voorzitter of schrijver van deze dagopening. Mooi om te zien dat de groep
hierdoor meer betrokken raakt bij elkaar en dat iedereen zich gezien en eventueel gehoord voelt.

Bee Happy
Wat hebben we een heerlijke zomer gehad! Door het mooie weer leek de vakantie extra lang, maar als we dan weer
naar school gaan is het ook weer snel 'gewoon'. We hebben de afgelopen twee weken écht serieus hard gewerkt. Nieuw
zijn de spellingskaarten en het opzoeken van de betekenis van twee spreekwoorden (per week). We zijn natuurlijk
gestart met: "Een goed begin is het halve werk" en "Iemand in het zonnetje zetten".
Marc is druk bezig met de kinderen goed te leren kennen in beide groepen, maar met het kamp in het vooruitzicht komt
dat vast goed.
Groetjes, Marc, Nicolet, Talita en Paula
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