27 september, jaargang 2019/2020, nummer 02

Agenda
Vrijdag 27 september 2019
Maandag 30 september 2019
2 t/m 13 oktober 2019
Vrijdag 4 oktober 2019
donderdag 10 oktober 2019
zaterdag 12 oktober 2019
21 t/m 25 oktober 2019

:
:
:
:
:
:
:

Schoolreis Boomhut
MR vergadering
Kinderboekenweek
Studiedag
AVL vergadering
tuindag op ’t Hoge Land
Herfstvakantie

Weekbericht van het Team
Inspiratie = ouderinzet voor de school
Overal in onze school, en bij de vele Hoge Land-buitenactiviteiten, kom je ze tegen: betrokken ouders. Als
stamgroepouder in de klas, als overblijfouder, als luizenpluisouder, in de bibliotheek en bij het keuzewerk. Bij het
geweldige bovenbouwkamp: in de superkeukenploeg, op de zandverstuiving een route uitzettend, fietsend met een
groepje, bakkend en bradend bij de BBQ, spellen spelend in het bos. DJ op de bonte avond en de volgende dag gewoon
weer klussen doen in het lokaal van de Sterrenhemel. Je ziet ze ook op de camping bij alle activiteiten tijdens het
originele mediagenieke onderbouw-schoolreisje. Bij de zaterdag-tuindag of gewoon doordeweeks bij de moestuintjes op
school, helpend om de waterpomp weer in gebruik te krijgen, opruimend in de hal. Ze organiseren een Roefeldag of
verzorgen het Hoge Woord. En ze zitten in de Ouderraad, in de MR, in de Raad van Toezicht. Je komt ze op school
zomaar tegen met een grote doos vol frietjes en ijsjes voor groep 5. Ja, ze zijn echt overal.
Ik steek hier de loftrompet voor al die ouders die zich samen met ons superteam van stamgroepleiders, administratie,
schoonmaaksters en conciërge zo enorm inzetten voor onze kinderen. We zijn er dankbaar voor, het inspireert en maakt
onze Jenaplanschool zo bijzonder.
Namens ons team: een fijn weekend!
Johan

Kinderboekenweek
De KINDERBOEKENWEEK is dit jaar van
woensdag 2 oktober tot en met 13 oktober.
Net zoals voorgaande jaren organiseert de Read Shop aan de Hoofdstraat 77
in Epe weer een spaaractie samen met de school.
Hoe werkt het…..
- Kinderen, ouders, grootouders, teamleden enz. kopen in de Kinderboekenweek een kinderboek of prentenboek.
- Vraag naar de kassabon en lever deze voor 14 november 2019 in bij de
groepsleider, Carla of één van de biebouders.
- de Read Shop telt de kassabonbedragen bij elkaar op.
- Samen met 3 of 4 leerlingen uit de midden- en/of bovenbouw mogen we voor
20% van het totale bedrag aan kassabonnen GRATIS leesboeken uitzoeken.
Op deze fantastische manier kunnen wij onze schoolbibliotheek uitbreiden
met nog meer leuke, spannende of griezelige boeken.
Bij aanschaf van een kinderboek van ten minste €10,- ontvang je gratis het
kinderboekenweekgeschenk HAAIENTANDEN van Anna Woltz of koop je het
prentenboek ANDRÉ HET ASTRONAUTJE OP ZOEK NAAR LAIKA van
André Kuipers voor €7,25.
Hoe meer kassabonnen, hoe meer we kunnen uitzoeken!
Alvast bedank, namens de werkgroep DC:
Carin Heere, Bep Dijkman en Marian Dekker

Kinderboekweekgeschenk
Cadeau van je boekverkoper
Anna Woltz schrijft al meer dan de helft van haar leven en wint de ene prijs na de andere. Speciaal
voor de Kinderboekenweek schreef ze Haaientanden.
HAAIENTANDEN
Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan: ze wil in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen. Voor de
belangrijkste tocht van haar leven heeft ze twaalf boterhammen nodig, vier bananen, een nachtbeugel
en kerstverlichting. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Ze is pas net begonnen als ze keihard tegen
de fiets van Finley knalt. Finley is even oud als Atlanta, Hij is vrolijk, grappig én mysterieus: hij is
weggelopen van huis, maar heeft niks meegenomen. In zijn zak zitten alleen twee haaientanden …
Heeft Atlanta pech dat ze hem ontmoet, of juist geluk?
SCHRIJVER: ANNA WOLTZ
Anna Woltz begon haar schrijverscarrière op vijftienjarige leeftijd toen ze een jaar lang columns schreef voor de
Volkskrant over haar leven op school. In 2002 kwam haar eerste kinderboek uit: Alles kookt over (Leopold). Na haar
studie Geschiedenis in Leiden werd Anna fulltime schrijfster en heeft sindsdien meer dan 22 boeken op haar naam
staan. Mijn bijzonder rare week met Tess (Querido, 2013) werd bekroond met Vlag en Wimpel door de Griffeljury. Het
boek wordt ook verfilmd en verschijnt in 2019 in de bioscoop. Honderd uur nacht (Querido, 2014) is bekroond met de
Nienke van Hichtum-prijs. Gips (Querido, 2015) werd bekroond met De Gouden Griffel 2016, in december verschijnt de
gelijknamige jeugdserie op televisie. Alaska (Querido, 2016) kreeg een Zilveren Griffel. Boeken van Anna Woltz zijn
vertaald in het Chinees , Deens, Duits, Engels, Ests, Frans, Hongaars, Japans, Lets, Noors, Russisch, Sloveens,
Servisch, Pools, Taiwanees en Tsjechisch.!

Kiddo’s – peuteropvang en
buitenschoolse opvang
Wat hebben wij de afgelopen 2 weken
gedaan op Kiddo’s? We zijn bezig geweest
met onze groep. Hoe heet je? En heb je
ook een achternaam? En ben je 2 of 3
jaar? De oudste peuters wisten dit al.
We hebben in de kring gehad over “stop hou op”. Dit speelden we uit aan de hand van
voorbeelden. Ook hebben we het gehad over elkaar helpen. Hoe doe je dat? Dit deden we ook met
uitspelen erbij. De peuters wisten al veel!
Met gym hebben we gebalanceerd op een bank en aan het einde
mochten de peuters van de bank af springen. Een aantal durfden dit al
zonder hand van de juf. Ook is zwaaien aan een touw en glijden op de
glijbaan aan bod gekomen.
We hebben “dit ben ik” tekeningen gemaakt door naar onszelf te kijken in
een spiegel en in de kring hebben we onze leeftijd besproken. De
spiegels zijn door de peuters versierd met touw en snippertjes. Goed
voor de fijne motoriek.
We hebben voor de
vakantie nieuw
ontwikkelingsmateriaal
binnen gekregen (zie
foto). De peuters
vonden dit heel
interessant.
Volgende week gaan we
meedoen met de
campagne “snoepgroente” met als doel kinderen verschillende
soorten groente en fruit te laten proeven. En gezond eten te stimuleren. Dit
doen wij tot aan de vakantie en na de vakantie starten we met het thema
herfst.
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Herfst
Daar horen ook slakken bij. Bij de BSO zijn van klei slakken gemaakt. Het lijfje was van klei, de knikker was het huisje en
daarna verven en oogjes erop!

Fijn weekend allemaal!
Team Kiddo’s

De Toverhoed
Hallo allemaal,
De herfst is echt begonnen en dat is te merken in de Toverhoed! Zo hebben wij een
herfstboom in de groep en wij leren liedjes die passen bij de herfst. Daarover lezen jullie
straks meer…
Verjaardagen
Livia (rood) en Nova (geel) hebben deze week hun verjaardag gevierd. Livia is 4 jaar
geworden en Nova 5 jaar. Van harte gefeliciteerd!
Schoolreisje
In de Toverhoed kijken we terug op een fantastisch schoolreisje op Camping de Jagerstee.
We mochten werken op de camping in de bediening, bij de receptie, in het animiatieteam, etc. De kinderen hebben na
afloop van het schoolreisje een echt campingdiploma ontvangen. Wat hebben we genoten! Wouter, Judith en team De
Jagerstee: heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid!
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Ik-koffer
Afgelopen maandag is voor het eerst de ik-koffer gespresenteerd. Jade uit Toverhoed rood kreeg vorige week de koffer
mee naar huis. Maandag kwam weer terug en Jade mocht in de kring presenteren wat zij heeft meegenomen en waarom
dit bij haar past. De kinderen hebben vol aandacht geluisterd en vragen gesteld. Daardoor zijn we meer te weten
gekomen over Jade. Vrijdag mag de ik-koffer weer met een ander Toverhoedje mee naar huis.
Inloop
Inmiddels zijn wij gestart met de inloop. In het begin was het even wennen, maar we zien dat zowel de kinderen als de
ouders steeds meer hun plekje vinden. Elke twee weken veranderen de acitiveiten en spel- en leeractiviteiten wisselen
zich af. Nog één week werken we aan de inloop in deze groepjes en op maandag 7 oktober hebben we weer nieuwe
groepjes. De inloop start om 8.20 uur en de ouders vertrekken om 8.35 uur. Daarna spelen de kinderen nog door en
vervolgens starten we als groep gezamenlijk in de kring.
Nieuwe liedjes
De herfst is begonnen, dus we leren in de Toverhoed echte herfstliedjes. Dit zijn de woorden van de liedjes die wij
hebben geleerd:
Pak je laarzen
Pak je laarzen, pak je jas
Moeder breit een wollen das
Loop maar in de regen,
loop maar in de wind.
Klap in je handen mijn lieve kind
Eekhoorn
Eekhoorn, eekhoorn,
met je lange staartje
Eekhoorn eekhoorn
spring maar met een vaartje
tikke, takke, tomen
ROETSJ in de bomen.
Ploem de Pluimstaart
Ploem de pluimstaart snuffelt in het bos,
tussen alle bladeren en op het mos.
Hij sjouwt met kastanjes,
eikeltjes en noten,
verstopt ze dan in gaatjes tussen alle bomen
Ploem de pluistaart snuffelt in het bos,
tussen alle bladeren en op het mos.
Ploem!
Wat hebben we geleerd?
Deze week zijn we druk bezig geweest met onze taalalbums. De
kinderen maakten prachtige herfsttekeningen met ecoline en zij
hebben verteld over de herfst. De resultaten zijn natuurlijk te bewonderen in de groep. Tijdens de gymlessen hebben
we geoefened de koprol en de handstand, balanceren en klimmen op het klimtoestel.
Op de lettermuur heeft de letter t plaats gemaakt voor de letter v. De muren zijn al flink gevuld met spulletjes die
beginnen met de letter v. Denk aan vis, vos, varken, vliegtuig en verrekijker.
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Boeken mee
De kinderboekenweek komt er aan. Dat betekent dat wij de komende tijd nog meer aandacht gaan besteden aan
boeken. Over 2-3 weken starten wij met de boekpresentaties. De kinderen mogen dan een eigen boek van thuis
meenemen naar school en daar in de kring over vertellen. De boeken blijven dan wel minimaal een week op school.
Meer informatie volgt nog.
Een fijn weekend,
Iris, Fenja, Hester en Loes

Groep 5 op donderdagmiddag
We zijn de eerste donderdagen druk geweest met het alfabet. We hebben woorden op alfabetische volgorde gezet. Ook
hebben we specifieke woorden gezocht in rijen woorden die op alfabetische volgorde stonden. We zijn erachter
gekomen dat in heel veel verschillende boeken (atlassen, woordenboeken, kookboeken, enz.) een register staat en dat
staat dan weer (heel handig!) op alfabetische volgorde.
Ook zijn we aan de slag gegaan met de topografie van Nederland, spelenderwijs oefenen we de provincies en
hoofdsteden.
Deze donderdag hebben alle kinderen een typetuin account gekregen, joepie! Wat dat precies inhoudt en hoe het in zijn
werk gaat, krijgen jullie via de mail.
Fijn weekend!
Laura

Wolkenwoud
Waar we aan hebben gewerkt deze weken:
We hebben weer allerlei nieuwe activiteiten opgestart. In de kring speelden we
het even- oneven dobbelspel, lettermemory en hebben we de eerste
observatiekring gehouden. We hebben geoefend met vragen stellen. Wat zijn
open en gesloten vragen. Ook zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor
het schoolreisje, zo hebben we met de hele middenbouw samen gezongen.
Marenthe en Tijs zijn jarig geweest. Allebei nog van harte gefeliciteerd!
Deze week heeft stagiaire Nina meegelopen. Zij zal hier het tot maart elke
donderdag zijn en vooral met kleine groepjes kinderen
werken.
Spelling:
Groep 3 heeft allerlei lees-en schrijfopdrachten
gemaakt rondom de letters: e,n,a, m,d,w,g en h
Groep 4 en 5 hebben geoefend met woorden die een f of v en s of z hebben, zoals: fiets, vorm,
storm, zomer…
Rekenen:
Groep 3 oefent met even en oneven en tellen t/m 20.
Groep 4 is bezig met tienvouden en sprongen op de getallenlijn.
Groep 5 is in de weer met honderdvouden.
Taalalbums:
Er zit alweer een nieuwe tekst in het boek. ‘Ik ga op reis en neem mee’ lijstje. Met een prachtige foto van de gemaakte koffers.
Engels:
We hebben het gehad over op reis gaan naar andere landen. Hoe stel je jezelf dan voor? Zinnen als: ‘What’s your name?, How
old are you?, I’m …years old en Nice to meet you!’zijn daarbij geoefend.
Keuzewerk:
Het was woensdag echt een feestje bij het keuzewerk. Er was veel te
kiezen. Zo werden er luchtballonnen geknutseld, verschillende
spellen gespeeld, gekleid, herfstvaasjes gemaakt, pizza’s en
appelflapjes gebakken en werd er yoga beoefend .
De gemaakte kunstwerken zijn mee naar huis, hangen in de school
of zijn opgegeten.
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Voor de komende keuzewerkmomenten zijn wij op zoek naar ouders die ons willen
helpen. Inschrijven kan op de lijst in de centrale hal vlak bij de hoofdingang.
Wie komt ons helpen?

Gym:
Afgelopen week zijn we voor het eerst op de fiets naar de gymzaal gegaan! Wat heeft iedereen zich keurig aan de afspraken
gehouden. Groep 3 werd ook goed ondersteund en aangemoedigd door de vijfdejaars. Tijdens de gymles hebben we in drie
vakken gesport. Er is geoefend met basketbal, gekorfbald en gebadmintond.

Nieuwsbegrip:
Met nieuwsbegrip wordt hard geoefend. Deze week was er een ‘bloktoets’ in zo’n les worden alle geleerde strategieën nog eens
herhaald. Tijdens nieuwsbegrip worden veel opdrachten ook besproken. Tijdens kringgesprekken zijn we dan heel druk met de
tekst, hierdoor worden niet altijd alle opdrachten volledig nagekeken.
De les van deze week is niet door iedereen afgekomen, maar in verband met schoolreisje hebben de kinderen Nieuwsbegrip
wel al mee naar huis.
Fijn weekend!
Rowena & Laura

Sterrenhemel
Een week met een andere bezetting. Ragnhild was ziek, Fenja en Mariella vielen in, Manon
werkte een extra dag. Vandaag is de schoolreis. Wat een fijne dag wordt dat.
Volgende week staat de woensdag in het teken van ‘taaldag’ we gaan veel aan taal doen... er is
ook bezoek van stamgroepleiders van andere scholen. ‘s Middags zijn er workshops voor alle
stamgroepleiders.
We vierden onze eerste verjaardag, Marvin werd 8 jaar.... een fijn feestje was dat.
Kiva stond in teken van emoties (mimiek).
Typetuin is donderdag middag voor het eerst besproken met de 5e jaars. Een van de ouders
ontvangt een mail met de nodige gegevens. Er wordt 1x op school geoefend, 1x een kwartier
thuis.
Met Engels is er een Engels lied geleerd. Dit werd tijdens de ‘open middag in SH’ gezongen.
Ons Weekdoel deze week ging over tafel van 2 en 4 voor gr 5, vriendjesgetallen voor gr 4.
Tijdens Keuzewerk is er hulp geweest van meerdere ouders. Wat fijn! Koken, knutselen, buitenspel, kinderen hebben
genoten!
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Project: Ons project sluit aan bij Kinderboekenweek en schoolreis. Er is een paspoort gemaakt voor vrijdag... ook zijn de
reiskoffers afgemaakt.
Groep 3:
Met rekenen zijn de 3e jaars aan het splitsen. 5 = 2+3, 6=4 +2, enz.
Elke dag een letter.... er kunnen al heel veel woorden gemaakt worden. Merken jullie thuis ook dat er vel herkend wordt
en al gelezen? De letter w is gekleid.
Groep 4:
De kinderen werkten aan de spellingscategorie over
de f/v en s/z woorden. 4 dagen werken ze aan het
aanvullen van woorden met f/v en s/z in hun spelling
groeischrift, oefenen van woorden, spel, opdrachten
doen. Een dictee sluit het af. Volgende week gaan we
herhalen.... waar zitten de hiaten van de afgelopen
weken.
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 f/v en s/z woorden. 4 dagen werken ze aan het
aanvullen van woorden in hun spelling groeischrift,
oefenen van woorden, opdrachten. Na 3 weken is er
een herhaalweek.
Blijven jullie meedenken over:
•
Gymrooster (begeleiding)
•
Zwemrooster(begeleiding)
Agenda:
•
Kinderboekenweek 2 oktober
•
Studiedag 4 oktober
Een fijn weekend,
Ragnhild en Manon

De Boomhut
Taal
Groep 3 leert iedere dag een letter bij. We herhalen ook telkens de
aangeboden letters. Soms doe ik dat en soms doen kinderen van
groep 4 of 5 dat. Zij gaan dan bijvoorbeeld flitsen (kaartje met letter
laten zien) met groep 3 of zelfs al woordjes met 3 letters zoals kam.
We noemen ze mkm woorden. Medeklinker-klinker-medeklinker. We
oefenen de letters met verschillende spelletjes en in verschillende
vormen. We doen letterbingo, dobbelstenen gooien waar de letters
op staan of we maken de letters van klei en trekken dit met ons
vinger een aantal keer over, schrijven in het zand, etc. We hebben
ook letterkaartjes met kaarten waarop plaatjes staan. Kinderen
kunnen hiermee dan zelfstandig woordjes leggen.
Groep 4 en 5 hadden deze week de categorie met woorden f/v en s/z
vooraan. De instructie is op maandag en een herhaald instructie op
woensdag. De kinderen werken zelfstandig met deze categorie maar
we doen ook kringspellen. Zo gaf ik iedereen een kaartje met een woord erop, de kinderen mochten
rondlopen en opzoek gaan naar ‘dezelfde’. Door dit een paar keer te herhalen lezen de kinderen de
woorden met f/v en s/z telkens.
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Aankomende week hebben we een herhaalweek waarin we categorieën van de eerste 3 weken gaan herhalen: woorden met
cht, woorden met ng en nk, woorden met begin f/v en s/z. We sluiten vrijdag af met een 20 woorden dictee.
Rekenen
Met groep 3 oefenen we nu met getallen tot 20 en zijn we gestart met splitsen. Een belangrijk onderdeel bij rekenen. Vlot
kunnen splitsen helpt straks bij grote sommen.
Het getal 5 kun je splitsen in bijvoorbeeld: 2 en 3 of 4 en 1. Om dit inzichtelijk te maken hebben
we eerst met blokjes geoefend. Laat maar zien, welke splitsingen kun je allemaal maken met het
getal 6. Kun je ook eerlijk verdelen? Ja, hoe komt dat? Het is inderdaad een even getal.
Groep 4 oefent met de getallenlijn tot 100 en leert dat 75 betaal uit 70 en 5.
We oefenen sommen tot 20. Daarbij is belangrijk de vriendjes van 10 te kennen (verliefde
harten), want je vult namelijk eerst aan tot 10.
We zijn al begonnen met het oefenen van de tafel van 2 en 5. Die kunnen jullie ook thuis gaan
oefenen. Lekker samen opzeggen, spelletjes spelen op de i-pad…
Groep 5 oefent met de getallenlijn tot 1000 en handig rekenen tot 100.
We leren de kinderen verschillende reken strategieën.
Bijvoorbeeld aanvullen:
28 – 26 = deze getallen liggen zo dicht bij elkaar dus hoeveel moet je bij 26 aanvullen om op 28 te komen?
Bijvoorbeeld met teveel:
34 + 19 = ik maak van 19 even 20 dus ik doe teveel. 34 + 20 = 54 ik haal er weer 1 af, want die deed ik teveel. 53.
Keuzewerk
De kinderen konden kiezen uit leuke workshops: creatief bij Manon, sport en spel bij Rowena, Herfstvaasjes bij Astrid,
voertuigen maken met klei bij Marleen, koken met Nina en Yoga bij mij.
Wat een enthousiasme bij alle groepjes! De kinderen kwamen trots vertellen in de eindkring.
Bij yoga zijn we op ons matje begonnen in de kring. We deden verschillende oefeningen en ademhalingstechnieken. Daarna in
tweetallen uiteen om de yoga oefeningen van de kaartjes na te doen. We wisselden steeds door. Hierna gingen de kinderen
elkaar op de rug kriebelen, wrijven en masseren. Het voorste kind was lekker ontspannen met de ogen dicht. Laatste kleine 10
minuten lekker liggen op je rug en luisteren naar de muziek……..

Gym
Vorige week hebben we acrogym gedaan en wat prettig dat Sharon (moeder Noraly) dan met ons mee gaat! Zij wist de kinderen
nog eens lekker uit te dagen.
Bij het glijden van de banken is het belangrijk dat je elkaar helpt als je dat graag wilt.
We hebben ook geoefend met de hurksprong. Aanloop, afzetten, met 2 voeten in de trampo springen en knieën de lucht in!
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Kiva
We hebben met elkaar gesproken over een fijne groep zijn. Wat is een fijne groep? Hoe kunnen we er samen voor zorgen een
fijne groep te zijn?
We hebben 4 afspraken gemaakt:
- we zorgen voor elkaar
- we werken samen
- we luisteren naar elkaar
- we maken samen plezier
Hierna vroeg ik iemand op tafel te gaan zitten. Hoe goed kennen we elkaar al? We gaan
elkaar complimenten geven. Wat is een compliment? Krijg jij die wel eens? Hoe voelt dat?
Waar voel je dat op je lijf? Geef jij zelf wel eens een compliment? Wie op tafel zit, krijg een
compliment.
Het was weer een prettige week, tot volgende week!
Groetjes van Rowena en Lisa

Poema’s, Bee Happy en Coolstars
Huiswerk:
We oefenen in de groepen veel met de tafels. Toch willen wij u verzoeken deze regelmatig thuis ook te oefenen. Het 'huiswerk'
voor volgende week is de tafel van 7.
Kamp
Wat hebben wij een leuk kamp gehad! Het was heerlijk weer, we hadden veel hulp van ouders en een geweldige 'kookploeg'.
Op donderdagavond werden we extra verwend met een goed georganiseerde barbecue, die werd aangeboden door Slagerij
van Guilik (www.slagerijvanguilik.nl).
Er zijn veel foto's gemaakt, met de volgende link
kunt u deze bekijken:
https://photos.app.goo.gl/rikrX7M6izMqL2af6
Wij kunnen u veel over kamp vertellen, maar
Maud en Elin hebben een mooi verslag
geschreven:
Kamp 2019-2020
Van 18 tot 20 september ging de bovenbouw op
kamp naar ’t Campvelt in Doornspijk. Hieronder
kunt u lezen wat we hebben gedaan.
Zandverstuiving:
Voordat we naar het kampterrein gingen, gingen
we naar de zandverstuiving. We mochten daar
lekker spelen. Sommigen gingen lekker rollen in
het zand en anderen gingen een stukje lopen.
Maar ook werden er spelletjes gespeeld.
De eerste dag hadden we in de ochtend
'keuzewerk', er waren vele leuke activiteiten:
knikkerbaan maken, hindernisbaan opstellen,
hutten bouwen, decor maken voor de bonte
avond, knutselen..... In de middag gingen we
weer naar de zandverstuiving, maar dan om
levend stratego te spelen. Dit was een leuk spel,
om te spelen en om te zien.
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Spooktocht/ Kamp vuur:
In de avond was een spooktocht die groep 8 voorbereid had. Toen groep 8 zich aan het klaarmaken was, hebben groep 6 en 7
een spannend verhaal gehoord bij het kampvuur.
Groep 8 was klaar, nog even snel een groepsfoto en gaan met die banaan! Groep 8 ging zich verstoppen in het bos. Toen
mochten groep 6 en 7 de spooktocht lopen. Sommigen vonden het spannend en sommigen niet. Daar werd rekening mee
gehouden. Iedereen lag weer in hun bed zonder nachtmerries, gelukkig maar!
Bonte avond/dropping:
Op de laatste avond was de bonte avond Een paar kinderen hadden iets voorbereid om te laten zien. Bijvoorbeeld een dansje.
Maar er waren ook toneelstukken en er werden moppen verteld. Of ze deden iets anders. Daarna hadden we een disco. En
groep 8 had een dropping. Ze werden aan de ander kant van de zandverstuiving gedropt en moesten lichtjes volgen om terug te
komen. En gelukkig was er wel een begeleider bij.
Vrije keuze:
Ook waren er momenten dat je zelf mocht kiezen wat je ging doen. Een paar kinderen gingen in de kamer kletsen of een
spelletje spelen. Maar sommigen gingen ook buiten spelen. In het bos of ergens anders. Er waren veel leuke dingen om te
doen.
Speelpiraat:
Het was vrijdag, dus de laatste dag. Iedereen had z’n spullen ingepakt en de fietsen stonden klaar. Iedereen ging de fietsen
pakken. Op weg naar een indoor speeltuin. Toen we daar waren ging iedereen lekker spelen. Na een tijdje werden we groepen.
We kregen wat patatjes en wat drinken. Daarna mochten we weer spelen. Je had daar van alles om je mee te vermaken:
glijbanen en blokken om mee te bouwen. Ook had je elastieken waar je je door heen kon laten vallen. En nog veel meer. Om
kwart voor 1 gingen we weer naar school fietsen.
Het was een leuk kamp met veel gezelligheid.
Een prettig weekend gewenst!
Groetjes Nicolet, Paula, Marc, Talita
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