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Agenda
30 en 31 januari
10 februari
13 februari
21 februari
24 t/m 28 februari

onderwijsstakingsdagen, geen lessen
MR-vergadering
VO adviesgesprekken groep 8
studiedag personeel, geen lessen
voorjaarsvakantie

Weekbericht van het Team
30 en 31 januari
De school is op donderdag 30 en vrijdag 31 januari dicht in verband met de onderwijsstakingen. Zie het bericht
daarover dat jullie per email ontvangen hebben.
Oudertevredenheidsonderzoek
Vanaf 13 januari is het oudertevredenheidsonderzoek gestart. Tot nu toe heeft 33% van de ouders dit onderzoek
ingevuld. Jullie nog niet? Kijk dan even in je mailbox. Graag zo snel mogelijk invullen zodat we een goed representatief
beeld kunnen krijgen. Doe allemaal mee!
Kinderraad op het gemeentehuis
Onze Kinderraad ging op 13 januari naar het gemeentehuis om mee te denken over de toekomst van Epe en omstreken.
Meer in het bijzonder ging het om de omgevingsvisie. Gebogen over een grote plattegrond (zie foto) dacht de Kinderraad
mee over de ruimtelijke ordening.

Nieuwe spellingmethode
We zijn nu echt begonnen met een nieuwe spellingmethode. Met de werkboeken
van STAAL in elke groep wordt er hard gewerkt aan spelling en grammatica.
Even wennen voor iedereen, maar door consequent te oefenen zal het vast
snel gewend zijn.
Tuindag Hoge Land
Om alvast te noteren: we willen zaterdag 21 maart weer een tuinochtend
organiseren waarbij we het groen om de school netjes bijwerken. Dus hou die
ochtend vrij en kom helpen in onze tuin.

Ouderavond
In onze open week willen we op woensdagavond 25 maart een ouderavond houden. We willen het dan, ook als
opvolging van de ouderavond van vorig jaar, onder andere met elkaar hebben over kinderen en het gebruik van
mobieltjes, internet en social media. Het belooft een hele interessante avond te worden; dus ook een avond om alvast in
de agenda te noteren: 25 maart.
Camera’s
Op initiatief van de gemeente zijn op de scholen in Epe camera’s opgehangen. De camera’s filmen het schoolplein met
als doel om vandalisme en inbraak bij de scholen tegen te gaan. Ook op onze school zijn de camera’s bevestigd. De
beelden kunnen alleen bekeken worden nadat de politie criminaliteit heeft vastgesteld. De school, het bedrijf dat de
camera’s heeft geïnstalleerd en de politie kijken dan samen naar de beelden. Alle beelden worden steeds gewist. Dat
wordt door de gemeente allemaal in strenge protocollen vastgelegd ter bescherming van ieders privacy. De MR zal op
10 februari om instemming daarmee gevraagd worden.
EHBO-cursus voor overblijfouders
In overleg met de overblijfouders hebben we het Rode Kruis gevraagd om op 18 maart voor deze ouders een EHBOcursus te komen geven op onze school. Zo zijn zij ook beter voorbereid als er een ongelukje plaats vindt op het
schoolplein in de pauzes.
Geschiedenis
De kinderen zijn in de hele school bezig met
geschiedenisprojecten (zie foto). In de
onderbouw gaat het om ‘je eigen geschiedenis’,
in de middenbouw staat ‘de geschiedenis van
Egypte’ centraal en de bovenbouw bespreekt ‘de
tijd van burgers en stoommachines’. Inclusief
baby’s in de onderbouw, het Rijksmuseum van
Oudheden met veel Egyptische voorwerpen op
bezoek bij ons en een nagebouwde
stoommachine in de klas, gaat geschiedenis
echt leven. Mooi stuk Jenaplanonderwijs om ook
thuis over door te praten.
Hartelijke groet namens het hele team,
Johan van der Pols

Kiddo’s
Algemeen nieuws Kiddo’s
Kiddo’s bestaat 10 jaar! Hoera!
In de week van 10 februari vieren we dit uitgebreid met de kinderen van Kiddo’s én kun je op de open dagen een kijkje
nemen op onze groep.
Kiddo’s is gevestigd in Jenaplanschool ’t Hoge Land. Tien jaar geleden werd er gestart met een peuterspeelzaal in een
vrij lokaal in ’t Hoge Land. Pedagogisch medewerker Danielle van Rossum werkt er vanaf het begin. Zij vertelt: ‘Kiddo’s
is een fijne werkplek. De sfeer in de school is zo goed en dat merk je ook in de samenwerking. We doen veel samen met
de kleuters. Zo spelen de oudere peuters wekelijks een half uurtje met de kleuters en doen we soms gezamenlijke
activiteiten. We werken volgens dezelfde visie als de school en dat is ook heel fijn.’
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De ruimtes binnen en buiten bieden een uitdagende speel- en
leeromgeving, zowel voor de peuters als voor de BSO kinderen. Het is
ideaal gelegen, tegenover de gymzaal van de school. Daar maakt Kiddo’s
dan ook veelvuldig gebruik van. Het buitenterrein grenst direct aan de
ruimte en biedt kinderen alle gelegenheid om lekker buiten te spelen.
Activiteiten
Bij de peuters werken we met thema’s. Ieder thema heeft passende
activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Er is veel ruimte
voor inbreng van de kinderen en ieder kind mag zich in eigen tempo
ontwikkelen. Op de BSO wordt wekelijks een andere, extra activiteit
aangeboden. De kinderen denken hier actief in mee en zo is er voor ieder
wat wils. Van knutselen tot sporten en van bakken tot een spelletje doen.
In de vakanties is de opvang op Vakantie BSO Kierewam of Kanjers, waar ook dagelijks een activiteit aangeboden
wordt.
Open dagen
Op woensdagochtend 12 februari van 8.30 uur tot 12.30 uur opent de peuterspeelzaal haar deuren voor
belangstellenden. Iedereen die een fijne plek voor zijn of haar peuter zoekt, is van harte welkom. We laten je graag zien
hoe het er aan toe gaat op de peuterspeelzaal. Ook zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig die je vragen kunnen
beantwoorden. Op donderdagmiddag 13 februari van 12.15 uur tot 17.00 uur is de BSO open voor iedereen die interesse
heeft. Kom ervaren wat BSO is en stel je vragen.
Feestactie
Omdat Kiddo’s 10 jaar bestaat, vieren we dit uitgebreid met de kinderen. Er is iedere dag een leuke activiteit en een
lekkere traktatie voor de kinderen die op Kiddo’s komen.
Ook voor nieuwe ouders hebben we een leuke actie. Iedereen die zijn of haar kind tijdens de open ochtend of middag
aanmeldt voor de peuterspeelzaal of BSO bij Kiddo’s, ontvangt de eerste maand gratis opvang en betaalt géén
inschrijfkosten!
Je bent van harte welkom op 12 of 13 februari bij Kiddo’s!
Meer informatie over Kiddo’s is te vinden op www.kinderopvangepe.nl. Bellen kan ook met de afdeling Planning van
Koppel-Swoe, 0578-676767.

Peuternieuws
De afgelopen weken hebben we op Kiddo’s met de peuters aan het thema ‘Welkom’ gewerkt. We hebben namelijk 3
nieuwe peuters op de groep gekregen. Dit zijn Fiene, Sylvan en Nynke. Welkom! Voor de nieuwe kinderen is dit een
prettig thema, omdat we met elkaar de nieuwe kinderen helpen de structuren en de regels te herkennen.
We hebben onszelf getekend met een spiegel. Een “dit ben ik” tekening. Hoe zie je eruit? Kijk maar goed in de spiegel.
Grappig, want we zagen al bij een heel aantal kinderen een koppoter verschijnen. En we zijn allemaal anders.
Op de deur hangen geverfde handjes die we hebben afgedrukt op papier met een leuke foto erbij. De kinderen lopen er
geregeld even naar toe om het te bekijken. Zo horen we allerlei namen voorbij komen en “kijk juf, daar hang ik”. Dit was
een leuke oefening om de kleuren te herhalen, de fijne motoriek te trainen en de namen te oefenen.
Verder hebben we de liedjes weer even goed geoefend. We hebben een “goedemorgen” liedje die we zingen bij de start
van de dag. Een opruim liedje die we meerdere keren op een dag gebruiken om te starten met opruimen, maar ook een
fruit liedje en een afscheidsliedje. Dit is heel duidelijk voor de peuters.
We hebben het boekje “Bobbi op de speelzaal” voorgelezen, dit is een heel herkenbaar boekje over hoe het er op een
speelzaal aan toe gaat.
Ook hebben we in de kring een opruimspelletje gedaan. In een doos op de tafel zaten verschillende spullen uit alle
hoeken. Wie helpt ons? Wie weet waar het heen moet? En hoe heet die hoek? De peuters waren heel behulpzaam.
In de kring hebben we een spelletje gedaan met alle tassen van de kinderen.
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Welke is van wie? Welke kleur heeft de uitgekozen tas? Welke is er klein en welke is
er groot? En welke is er zwaarder? Zo leren ze rekenbegrippen en verschillende
kleuren. Als verwerking hebben ze een eigen tasje geknutseld.
De afgelopen periode hebben we tijdens de gymlessen vooral de toestellen gebruikt.
Over de kast klimmen en springen en over de wip wap lopen. Zwaaien in de touwen
en aan de ringen zwieren. Dit vonden ze echt heel leuk.
Woensdagavond hebben we onze oudergesprekken. Leuk om onze bevindingen
met de ouders te delen, we zagen mooie ontwikkelingen en bij iedereen
vooruitgang. Fijn!
Vanaf volgende week gaan we werken rondom het thema ‘kleding en mijn lijf’.
Een leuk en leerzaam thema. We gaan de verschillende soorten kleding
behandelen. Ook de verschillen in winter- en zomerkleding. En de benaming van de
verschillende lichaamsdelen.
Olivia heeft afscheid genomen en is nu een Toverhoedje. Heel veel plezier.

BSO-nieuws
Bij de BSO is weer druk geknutseld de afgelopen weken. De kinderen blijven daar van genieten en hebben veel eigen
ideeën, leuk! Zo zijn er prachtige boekenleggers gemaakt. Ook zijn er mooie sneeuw/sterrenbollen geknutseld. Maar ook
de gymzaal en het buitenterrein blijven favoriet bij de kinderen.
Tijdens de stakingsdagen is de BSO open op Kindercentrum Kierewam. Dat worden vast 2 gezellige dagen!

Alvast een fijn weekend.
Team Kiddo’s
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