
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 september 2020, jaargang 2020/2021, nummer 02 
 
 
 

Agenda (zie ook maandkalender verderop in dit Hoge Woord) 
 
1 en 2 oktober  Studiedagen, geen lessen 
19 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 
27 oktober               Groep 8 VO-info-avond 
29 oktober  Algemene Ledenvergadering Ouderraad 
 

 
Bericht van het Team 
 
Mooie start van het schooljaar 
Met vernieuwde energie is iedereen na de zomer gestart op onze school. Ook de nieuwe collega’s zijn enthousiast 
begonnen aan hun werk: Ger als stamgroepleider, Wim als conciërge, Thom als vakleerkracht gymnastiek en Else, Loes 
en Marit als onderwijsassistenten. Verschillende stagiairs zijn op school gestart. Zo zijn er in alle groepen extra handen 
voor de begeleiding van de kinderen. En geweldig dat weer veel ouders willen helpen in school als stamgroepouder, met 
kamp, luizenmoeders of lid van de oudergeledingen. We maken er met elkaar een mooi schooljaar van. 
 
Verzending Hoge Woord 
Vanwege de verplichtingen vanuit de wet AVG is het jammer genoeg niet meer mogelijk om het Hoge Woord vanuit 
school naar adressen te versturen die niet van ouders van onze school zijn. De volgende keer zal het Hoge Woord via 
de bij ons bekende ouderadressen in ons administratiesysteem Parnassys verstuurd worden. 
 
Schoolkamp bovenbouw 
Wat was het een geweldig schoolkamp bij Het Woldhuis in Apeldoorn. Super leuk en helemaal Jenaplan. Met prachtig 
weer, boeiende spellen, een bonte avond, spoken, fietstocht, keuzewerk, lekker eten. En met weer de onvolprezen inzet 
van veel ouders en onze stamgroepleiders. Wat is er veel werk verzet. Dankzij jullie hebben alle kinderen genoten van 
het schoolkamp. Het was super gaaf! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevonden voorwerpen 
De stapel gevonden voorwerpen  
is na kamp verder gegroeid. Als je 
iets kwijt bent, kijk dan zelf even  
op de tafel gevonden voorwerpen  
die regelmatig ook buiten op het 
schoolplein staat of laat je kind  
even daar kijken. 
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Schoolreisje middenbouw 
Wouter en Judith ontvingen de middenbouw op hun prachtige camping De 
Jagerstee. En wat een feest werd dat schoolreisje.  
In het thema Middeleeuwen liepen de kinderen door het bos en deden 
allerlei opdrachten.  
Wat hadden de stamgroepleiders, de gastheer en gastvrouw en ook alle 
ouders die hielpen het perfect georganiseerd. Ook super leuk en helemaal 
Jenaplan. De kinderen vonden het geweldig! 
 
Coronatijd 
De laatste persconferentie van het kabinet had geen nieuwe aanpassingen 
voor scholen tot gevolg. Maar verrassend genoeg kwam de overheid op 18 
september met de mededeling dat kinderen tot en met 12 jaar zich bij milde 
verkoudheidsklachten niet meer hoeven te testen op corona en gewoon 
naar school mogen. In het geval van zwaardere klachten, contact met iemand met corona en in andere situaties moet 
het kind wel thuisblijven. Bij twijfel altijd even contact opnemen met de huisarts, GGD en met school overleggen. 
Hieronder de volledige, nieuwe tekst van het RIVM hierover.  
 
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt: 

 Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te 
worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind 
bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. 

 Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan 
incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest 
te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 

 Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
 Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt het 

kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 
 Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een 

notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen. 
Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit 
een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). 
Voor oranje of rode gebieden vanwege corona zie NederlandWereldwijd.   

 
Ondertussen wordt het voor basisscholen steeds moeilijker vervanging te regelen nu leerkrachten zich al bij lichte 
verkoudheidsklachten massaal moeten laten testen en dan dagen thuis zitten voordat een testuitslag bekend is. Er is wel 
een voorrangsregel, maar ook die sneltesten zitten snel overvol en dan duurt het nog steeds meerdere dagen voor er 
duidelijkheid is. Leerkrachten die in de buurt zijn geweest van iemand die op corona getest is moeten zelf snel testen en 
sowieso 10 dagen in quarantaine. In Apeldoorn moest zo al een hele school sluiten omdat 1 leerkracht corona heeft. Als 
school doen we ons uiterste best om afwezigheid van stamgroepleiders zo goed mogelijk op te vangen en het onderwijs 
te laten doorgaan. Bij verkoudheidsklachten die ’s avonds gemeld worden moet al voor de volgende ochtend vervanging 
klaar staan. Dat vraagt veel van ons improvisatievermogen en soms last minute oplossingen. We vragen begrip 
daarvoor. 
 
Onze school groeit verder 
Op 1 oktober vindt de jaarlijkse overheidstelling van het aantal kinderen op onze school plaats. We tellen nu 165 
kinderen. Dat betekent dat we als school verder groeien. Een mooie groei vanaf 161 vorig jaar. En dat terwijl het aantal 
kinderen in Epe en omstreken al jaren met ongeveer 100 kinderen jaarlijks terugloopt. Een teruggang die veel scholen in 
Epe merken. Bij ons is de trend de afgelopen 2 jaar groei. Daar zijn we heel blij mee. Fijn dat zoveel ouders en kinderen 
de weg naar onze school weten te vinden!  
 

 Oude fietsen 
Met een school die groeit, wordt het krapper in de fietsenstalling. Voor de 
zomervakantie zijn een aantal fietsen apart gezet die volgens ons al heel 
lang niet gebruikt worden. Een foto werd geplaatst in het Hoge Woord (bij 
deze nogmaals). We deden een oproep aan ouders om zich te melden als 
ze hun fiets ertussen zagen staan en die nog willen gebruiken. Niemand 
meldde zich. Tot 1 november kun je alsnog aangeven dat je de oude fiets 
op de foto die van jou is wilt behouden, anders gaan deze fietsen naar de 
afval zodat we meer ruimte in de fietsenstalling kunnen maken. 
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Algemene Ledenvergadering Ouderraad 
Op 29 oktober om 20.00 uur wil de Ouderraad de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering organiseren op onze school (zie 
OR-bericht). Aanmelden kan via or@jenaplanepe.nl. Werner neemt afscheid als voorzitter van de Ouderraad. Werner, 
met veel enthousiasme was je een betrokken, bekwame én gezellige voorzitter; enorm bedankt voor jouw inzet in deze 
rol voor onze school.  
De Ouderraad is ook een actie begonnen via Rabo ClubSupport voor nieuwe sporttenues op onze school. Je kunt 
helpen door je stem op deze actie uit te brengen via deze site van de Rabobank. Doen! Wat fijn dat de ouders van de 
Ouderraad zo enorm bij de school betrokken zijn. 
 

 Opening survivalrunbaan, wij waren erbij 
Wat gebeuren er toch veel leuke dingen op ’t Hoge Land. Vrijdag 25 
september gingen we met de bovenbouw naar Cialfo om de 
survivalrunbaan officieel te openen. Natuurlijk mochten alle kinderen de 
baan ook uitproberen en kregen ze een soft-ijsje om het te vieren. Heel 
cool! 
 
Kinderpostzegels 
Ons goede doel voor dit jaar is de Kinderpostzegels. Veel kinderen van 
onze school lopen hiervoor. Willen jullie hen steunen? Graag! Mooi om ook 
zo elkaar te helpen. 
 
Jaarlijkse kassabonnen actie Kinderboekenweek 
Je kunt weer kassabonnen sparen van de Read Shop in de hoofdstraat van 
Epe, zodat we als school gratis boeken kunnen aanschaffen voor onze 
bibliotheek. Dat kan in de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 
oktober. Fijn als jullie dat massaal willen doen! Lever de kassabonnen in bij 
de stamgroepleiders, de administratie of bij de bibliotheekouders.  
 
Emballage actie voor onze school bij Albert Heijn 
Bij Albert Heijn in Epe kun je in de maand oktober emballagebonnen 
doneren voor onze school. We willen van de opbrengst een toestel voor gym 

aanschaffen. Dus heb je statiegeldbonnen, doneer die dan in de winkel aan ons. Alle beetjes helpen. Vertel deze actie 
door! 
 
Keuzewerk 
Keuzewerk is een belangrijk element van ons Jenaplanonderwijs. Binnenkort starten we weer met keuzewerk. 
Aanmeldingen van ouders, opa’s en oma’s en anderen die keuzewerk aan onze kinderen willen geven zijn van harte 
welkom. Meld je even bij school als je keuzewerk wilt geven. 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
De uitkomsten van het Oudertevredenheidsonderzoek staan op onze website bij Onze school/schooldocumenten. De 
waardering voor onze school is hoog, maar er zijn ook enkele verbeterpunten. Met het team, alle oudergeledingen en de 
stamgroepouders als klankbord voeren we het gesprek hierover en worden de verbeterpunten opgepakt. Zo maken we 
met elkaar onze school nog beter! 
 
Jenaplanopleiding weer gestart  
Alle stamgroepleiders van onze school hebben de Jenaplanopleiding gevolgd of volgen die opleiding. Dat is onze 
schoolregel. Ook zo willen we het Jenaplan op onze school borgen, levend en actueel houden. Een aantal collega’s is 
deze maand weer gestart met de Jenaplanopleiding onder leiding van Jenaplanexperts Freek Velthausz en Eva van de 
Berg van Jenaplan Advies en Scholing. 
 
Ei, ei, het is een dino 
Plotseling waren daar twee enorme eieren in de Toverhoed. Wat zou erin 
zitten? Was het een kuikentje of een slang misschien? Nee, de kinderen 
ontdekten dat het een dino is die ook nog z’n eigen hok maakte. Zo ging 
het thema dinosaurussen in de Toverhoed echt leven.  
 
 
Hartelijke groet namens het hele team 
Johan 
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Kalender ‘t Hoge Land OKTOBER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

40 
 
 
 
 

   1 
Studiedag 
 

2 
Studiedag 
 
Elin G 
Sofie t H 

3 4 

41 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
Noor L 
Bram L 

6 7 
 
 
 
 
Jesse K 

8 
 

9 10 
 
 
 
Mike B 

11 
 
 
 
 
Mert Ç 

42 
 
 
 
 

12 
 
 
 
Maarten 
B 

13 
 
 
Lynn H 
Sophie 
H 
Denise A 

14 15 
 
 
 
 
Jessie K 

16 17 
 
 
 
 
Frank D 

18 
 
 
 
 
Joshua v 
T 

43 
 
 
 
 
 

19 
Herfst 
vakantie 

20 
Herfst 
vakantie 

21 
Herfst 
vakantie 

22 
Herfst 
vakantie 
 
Lynn B 
Sam H 

23 
Herfst 
vakantie 

24 25 

44 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
Merijn d 
G 

27 
 
BB 
groep 8 
VO-info 
avond 

28 29 
 
Algemene 
Leden- 
Vergadering 
Ouderraad 

30 
 
 
 
Janna 
Maris B 
Rixt U 

31 
Latoya 
G 
Femke d 
G 
Jack d G 
Rens d 
G 
Floris 
vdV 
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Bericht van onze verkeersouder: Veilig op school 
aankomen 
 
Wat fijn om te zien dat er na de zomervakantie zoveel kinderen op de fiets naar school worden gebracht! Dit is niet 
alleen gezond natuurlijk voor ieder kind en ouder, maar het zorgt ook voor een veiligere schoolomgeving.  
Daarnaast wil ik toch ook nog even wijzen op wat afspraken die er zijn om de schoolomgeving veilig te houden voor en 
na schooltijd.  

 Parkeren langs de voorkant van de school is niet de bedoeling. Dit gebeurt op dit moment helaas wel veel door 
een vast groepje ouders. Er is voor en na schooltijd ruimte op de parkeerplaats van de RSG. Mocht die vol zijn, 
dan is door rijden naar De Heuve een optie. 

 Voor De Heuve geldt, rij de straat rond tegen de klok in. Dus niet gelijk links af slaan, maar even doorrijden en 
er dan links omheen. Zo staan alle auto’s netjes rechts van de straat geparkeerd en hoef je daar geen 
gevaarlijke manoeuvres uit te halen.  

 
Vanuit de nieuwsbrief van de ANWB kwamen de volgende tips die we graag nog even delen: 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na. 
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar. 
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld. 
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen. 
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga 
met een ruime bocht om fietsers heen. 
 
Leven er verder nog vragen, op dinsdag en vrijdag ben ik meestal bij het wegbrengen en ophalen wel te vinden op het 
schoolplein bij Wolkenwoud of Toverhoed. 
 
Met vriendelijke groet, Magda Fleurke (moeder van Casper en Marenthe), verkeersouder van de school. 
 
 
 

 

   

 

 

Schoolschaatsen 2020 
Krabbelen, vallen en weer op staan! Schaatsen is voor kinderen een leuke manier om te bewegen. Op de overdekte 
Kunstijsbaan De Scheg, maken schoolkinderen van groep 5 tot en met 8 kennis met de schaatssport. 
 
Schoolschaatsen 4 lessen vanaf € 19,90 per leerling 

 Toegang tot de overdekte kunstijsbaan 
 4 schaatslessen van 45 minuten per les 
 Schaatshuur inbegrepen (normaal € 6,00 per keer) 
 Schaatscertificaat 
 Gratis toegang begeleiders inbegrepen (1 per 5 leerlingen). 

 
Schaatsen huren 
Schaatshuur is inbegrepen. Kinderen die in het bezit zijn van schaatsen worden verzocht eigen schaatsen mee te 
nemen. De lessen zijn toegankelijk op alle soorten schaatsen zoals noren-, kunst-, ijshockey schaatsen en easy-gliders. 
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Het is bijna niet voor te stellen met het warme weer van de afgelopen tijd, maar in februari en maart 2021 kunnen we 
weer schaatslessen gaan volgen! Wij gaan schaatsen op woensdag 3 en 10 februari en 3 en 10 maart 2021 om 14:00 
uur.  
 
Vind je dit leuk? Geef je dan op via email; annemarie@familiedegreef.nl of per whatsapp 06 44898857. Opgeven kan tot 
30 november 2020. De schaatslessen zijn voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Je mag 1 begeleidende ouder/ verzorgende 
gratis meenemen om ons erheen te brengen en om ook lekker te schaatsen (let op; voor meegaande broers/ zussen 
moet wel entree worden betaald). Ik maak daarvoor een reisschema.  
 
Groetjes Annemarie Koetsier, moeder van Merijn (Poema’s) en Dorian (Wolkenwoud)! 

 
 

Nieuws vanuit de Ouderraad 
 
Beste ouders van ’t Hoge Land, 
 
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen en kort vertellen wat wij als ouderraad voor jullie en voor de school doen. 
Daarnaast zoeken we ook nieuwe leden én nodigen we jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
29 oktober a.s. 
 
Wat doet de Ouderraad? 
Feitelijk gezien spreken wij niet van een Ouderraad maar van een Oudervereniging. Wij zijn een aparte vereniging 
genaamd ‘Oudervereniging Jenaplanschool ’t Hoge Land Epe’. Het doel van onze vereniging betreft:  

- Vanuit de ouders een eigen bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de school; 
- De goede betrekkingen tussen schoolbestuur, personeel en ouders te bevorderen; 
- De belangen van de ouders te behartigen; 
- Dit alles uitgaande van de basisprincipes van het Jenaplan onderwijs. 

Het bestuur van onze vereniging wordt Ouderraad genoemd. 
 
Meer concreet wordt de ouderbijdrage besteed aan activiteiten die buiten het verplichte lespakket vallen en daarom niet 
door de overheid gefinancierd worden. Wij gebruiken deze om de Jenaplan principes waarvoor u hebt gekozen zo goed 
mogelijk vorm te geven. 
 
Wie zijn wij? 
De ouderraad bestaat straks nog uit 6 leden. De huidige voorzitter Werner Vorstman neemt na de ALV afscheid. De 
zittende leden zijn dan: 

 
 Ik ben Petro Vosselman, getrouwd met Elijanne van de Vosse, vader van Evi uit de Poema’s en Anni 
uit de Boomhut. In het dagelijks leven werkzaam als MKB accountant bij Deloitte in Zwolle. 
Sinds 10 oktober 2012 ben ik lid van de OR in de rol van penningmeester, de meesten kennen mij dus 
al via de mail…. 
 
Ik ben André Lazonder 48 jaar oud, getrouwd met Ilse en vader van Sanne en Jade. 
Jade zit in de Wolkenwoud. In 2016 zijn wij in Epe komen wonen, en Jade is vanaf de 
toverhoedjes begonnen bij ’t hoge land. In 2019 ben ik gevraagd om bij de OR te 

komen, en sindsdien ben ik in de rol van lid bij de OR betrokken. Zelf ben ik werkzaam binnen de 
Koninklijke Marechaussee als instructeur begeleider bij de Ibt/sportgroep in Apeldoorn.  

 
 Ik ben Miranda Kroes. 48 jaar, getrouwd en moeder van Liselore en Timber. 
Timber zit in de Poema’s groep 7. Wij zijn 2014 overgestapt van het reguliere onderwijs naar het 
Jenaplan onderwijs. Sinds enige jaren zit ik als lid bij de OR. In het dagelijkse leven ben ik 
zelfstandig loopbaancoach/re-integratiecoach.  
 
Mijn naam is Sina de Graaf en ik ben 37 jaar. Volmer en ik hebben 3 kinderen: 
Teije is net begonnen in Toverhoed Geel. Hinte zit in groep 8 in de Coolstars en 

Sinne is onze oudste zoon en zit op het VO. In 2016 verhuisden we van Friesland naar Emst en 
starten de kinderen op ’t Hogeland. Sinds 2019 ben ik lid van de oudervereniging. Ik ben ook 
klassenouder bij de Coolstars en help graag mee met de activiteiten op school. Het is leuk om 
betrokken te zijn bij de school en te kunnen bijdragen aan een mooie schooltijd voor de kinderen. 
Daarnaast regel ik de verhuur van onze vakantiehuisjes.  
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 Mijn naam is Christel Baack, moeder van Tessel uit Coolstars en Guus uit Sterrenhemel (waar ik 
ook stamgoepouder ben). Ik woon samen met mijn man Jizo en de kids in Emst. Toen onze 
dochter naar school ging hebben we heel bewust de keuze gemaakt voor het Jenaplan onderwijs 
en daar hebben we nog geen moment spijt van gehad. In 2014 ben ik in de OR gekomen een 
jaartje later heb ik de rol van secretaris op mij genomen, graag draag ik deze rol aan iemand 
anders over. Verder werk ik 3 dagen in de week met veel plezier als doktersassistente bij de 
huisartspraktijk in Emst. 
 

Ik ben Melle de Vos, moeder Elin (VO) en Ravi (Toverhoed Rood), getrouwd met Robbert. Ik werk met 
veel plezier bij Koppel-Swoe als leidinggevende van een aantal peuterspeelzalen en BSO-locaties. Sinds 
een jaar ben ik lid van de OR en dat is erg leuk om te doen. Het is fijn om mee te denken over allerlei 
school-zaken en betrokken te zijn bij verschillende activiteiten!  
 
Nieuwe leden gezocht! 
Vanwege het vertrek van Werner zijn wij op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden. We vergaderen eens per 6 à 8 weken en 
daarnaast helpen we met het organiseren van verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld het Lentefeest, de Sint-viering 
en de Avondvierdaagse.  
De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zullen straks opnieuw verdeeld worden. Dus heb je ervaring in 
één van deze functies nodigen wij je in het bijzonder uit om te reageren! Heb je interesse, stuur dan een mail naar 
or@jenaplanepe.nl.  
 
Algemene Ledenvergadering 
Wij nodigen alle ouders uit voor de Algemene Ledenvergadering op 29 oktober a.s. De ALV start om 20 uur in de hal van 
de school. Op de agenda staan de financiën van het afgelopen jaar en de begroting voor het aankomende jaar. 
Daarnaast nemen we afscheid van onze voorzitter en hopen we nieuwe leden te kunnen installeren. 
Vanwege de Corona-maatregelen is er plek voor een beperkt aantal personen. Aanmelden is verplicht! Wil je erbij zijn, 
meld je dan voor 15 oktober aan via or@jenaplanepe.nl. We hopen je te zien! 
 
Rabo ClubSupport 
Als Ouderraad doen we mee aan Rabo ClubSupport 2020 met als doel nieuwe sporttenues voor de school. Via de 
website van de Rabobank kun je je stem voor deze actie uitbrengen. Helpen jullie mee? 
 
Groet, 
Werner, Petro, André, Miranda, Sina, Christel, Melle 
Ouderraad 

 
 

 
Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang 
 

 
Op dit moment wordt er bij de peuters van Kiddo’s gewerkt met het thema ‘Ziek en gezond’. 
Onze huishoek was de afgelopen weken omgetoverd tot een consultatiebureau. Zo hadden 
we een echte rijdende dokterskar waarin de dokterspullen zoals pleisters, verband, prikken, 
dokterskleding, stethoscoop etc. in werden bewaard. 

 De kinderen konden zich verkleden en 
pleisters plakken op de poppen en ze hebben 
al heel wat prikjes gezet. Er zijn boekjes 
voorgelezen en diverse woorden die te maken 
hebben met dit thema kwamen aan bod.  
In de waterbak zaten allemaal kleine 
gekleurde balletjes die de kinderen in een 
pillenpotje konden doen met een pincet. Goed 
voor de kleine motoriek. 
Bij het consultatiebureau werden de peuters 
zelf ook gemeten en gewogen om de groei te 
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volgen. Wij hadden een meetlint en een weegschaal staan en zo mochten kinderen zichzelf wegen en meten. Wie is er 
langer? Wie is er het lichtst? Dit waren leuke gesprekken waarbij je ook rekenbegrippen behandeld.  
 
En we gaan nog even door met het onderwerp gezond. Zo zullen we aandacht besteden aan groente en fruit. Het 
proeven en ervaren. Dit hoort ook bij de campagne “groente, zet je tanden erin” vanuit Heel Epe beweegt. 
 
Bij de BSO is de afgelopen weken weer heerlijk gespeeld. Het buiten spelen blijft één van de favoriete dingen en dat kan 
ook niet anders met zo’n uitdagend plein. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd waar de kinderen aan mee 
konden doen. Zo hebben de kinderen sokken ‘ge-tye-died’ en zijn er allerlei proefjes met water gedaan.  
 
Eén van de hoogtepunten van de afgelopen weken was toch wel het patat eten op donderdagmiddag. Een traditie op 
school is dat groep 5 op donderdagmiddag, als de bovenbouw op kamp is, tussen de middag patat eet op school. Zij zijn 
dan namelijk de enige groep op school; de bovenbouw is immers op kamp en groep 1 t/m 4 is op donderdagmiddag vrij. 
Wij als BSO mogen daar ieder jaar van mee genieten! Dankjewel allemaal, het was weer erg gezellig én lekker! 
                                                                                      

 
 
Groetjes, 
Danielle, Mariella, Roxanne, Anneke, Linda, Geeke, 
Team Kiddo’s                                                                                  
 
 
 
 
 
 
      
                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


