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Agenda (zie ook maandkalender verderop in dit Hoge Woord)
2 april
5 april
20, 21 april
22 april
23 april
24 april t/m 9 mei

Goede Vrijdag, geen lessen
Tweede Paasdag, geen lessen
Eindtoets groep 8
Lentefeest op school
Studiedag, geen lessen
Meivakantie

Bericht van het Team
Verkoudheid
We zien dat een golf van verkoudheid door Nederland gaat. Dat is heel normaal voor deze tijd van het jaar. Elk jaar zien
we dat veel kinderen, ouders, personeelsleden in maart/april verkouden zijn of grieperig. Alleen leven we nu in een tijd
dat iedereen praat over corona. Na het landelijk verder openen van coronatesten voor kinderen horen we dat veel
ouders hun kinderen bij verkoudheid op corona laten testen. Ook ouders en leerkrachten worden getest. Elke keer weer
spannend, maar tot nu toe zonder veel consequenties voor onze school. We horen van veel basisscholen die klassen
naar huis moeten sturen vanwege de coronaregels of helemaal dicht gaan. In Heerde waren op een gegeven moment
zelfs alle scholen dicht. Hopelijk blijft ons dat allemaal bespaard. Wij zetten als school alle zeilen bij. Het is een drukke
tijd waar veel mensen stress van ervaren. De rek is eruit en toch wordt van ons allemaal gevraagd dat we volhouden met
hopelijk snel uitzicht op betere tijden. Sterkte allemaal.
Verkeer in de straat voor de school en verkeersexamen
Afgelopen week kwam een verkeersdeskundige van de gemeente Epe op uitnodiging op bezoek bij onze school. Met
hem en onze verkeersouder Magda bekeken we de verkeerssituatie in de straat voor de school. De indruk was dat het
zeker niet onveilig is als we ons allemaal aan de daar geldende verkeersregels houden. Dat betekent bijvoorbeeld de
snelheid verminderen en niet parkeren langs de weg, zoals de verkeersborden al aangeven. Als je even wilt parkeren
kan dat op het parkeerterrein van de RSG. De verkeersdeskundige gaat kijken
welke verkeersverbeteringen eventueel nog nodig zijn. Hij neemt daarbij de
verbouwingsplannen van de RSG mee. Ondertussen hebben onze groep 7 en 8
hun verkeersexamen afgelegd. Nu maar duimen dat iedereen geslaagd is.
Uit de bouwen
In de bovenbouw werden de landelijke verkiezingen de afgelopen weken
intensief gevolgd. De kinderen leerden van alles over de politieke partijen en
ontdekten hoe onze democratie werkt. Ze stemden in een stemlokaal en richten
ook eigen partijen op.
De middenbouw hield zich onder andere bezig met wat allemaal bij Nederland
hoort. Dat deden ze bijvoorbeeld door een woordweb te maken. Op de foto zie
je waar de kinderen aan denken bij Nederland.

In de onderbouw is het elke maandag poppenkast. Pinguïn en zijn
vriendjes verbazen zich over de kou in Nederland en over de
daaropvolgende warme dagen. De kinderen doen aansluitend
opdrachten en ontdekken veel zelf. Het verhaal van pinguïn gaat steeds
verder. Vanuit het Jenaplan noemen we dat verhalend ontwerpen. Op
een speelse manier komen zo de jaargetijden, het weer en het klimaat
aan de orde.
Zonnebloemen, Pasen en Lentefeest op school
Bij het rapportfolio kregen de kinderen zonnebloemzaden mee met een
mooie positieve boodschap: straal als een zonnebloem! In de groepen
deden we paasactiviteiten en op 22 april
vieren we met een Lentefeest in elke
groep op school de lente. Zo is er voor onze kinderen in een tijd van veel spanning ook
alle ruimte voor ontspannende activiteiten op school.
Kinderraad
Met de kinderen van de Kinderraad is afgesproken dat ze een Jenaplan
Klasse!vergadering in hun groep houden. Daarbij staat centraal welke 3 beste ideeën
de groep voor de school heeft. We kregen al veel top 3-en terug. Als alle groepen
midden- en bovenbouw hun top 3 hebben ingeleverd gaan we met de Kinderraad
kijken welke ideeën de meeste stemmen krijgen. Daarna bespreken we met elkaar
welke ideeën uitgevoerd kunnen worden. Ik hoorde dat de Ouderraad nog voor de
zomervakantie ook met de Kinderraad daarin wil meedenken. Zo werken we als
Jenaplanonderwijs met elkaar samen. We zijn geen losse onderdelen, maar één
gemeenschap. Mooi die verbinding in onze school!
Onderhoud aan het gebouw
De afgelopen weken zijn de boeien aan het dak nagekeken en waar nodig vernieuwd.
Wim ging ondanks een breuk in zijn voet gewoon door, wat een topper! Onderhoud van
het 40 jaar oude gebouw is regelmatig nodig. Ook dat houden we bij. Het
motto in dit geval is: een boeiende school heeft ook mooie boeien aan het
gebouw.
Extra chromebooks
Via een subsidieregeling konden we met korting chromebooks voor
school bestellen. Die hebben we inmiddels ontvangen. Fijn dat we nu in
de bovenbouw extra chromebooks hebben en ook in de middenbouw in
alle groepen met chromebooks kunnen gaan werken.
Avondvierdaagse
Bericht van de Ouderraad:
Helaas gaat de ‘gewone’ avondvierdaagse niet door. Maar…er is WEL een mogelijkheid om gezellig met je
gezin/vriendje/vriendinnetje in je eigen omgeving de vierdaagse te lopen.
Dit kan tussen 29 maart en 30 juni 2021. Wat zou het leuk zijn om in de
schoolkleur (oranje) toch een beetje het ‘vierdaagse gevoel’ te krijgen.
De startdatum bepaal je zelf, ook hoef je niet 4 aaneengesloten dagen
te lopen. Maar moet je wel binnen 2 weken de 4 routes gelopen hebben.
Deelname (met medaille) aan de avondvierdaagse Home edition kost
6.50 euro per deelnemer. Hiervoor krijg je toegang tot de app, de
mogelijkheid om 4 routes automatisch te laten aanmeten, je prestatie te
laten meten en natuurlijk een medaille. Je kunt je aanmelden op
onderstaande website.
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Namens het team: een heel fijn Paasweekend.
Johan
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Kiddo’s – Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
De afgelopen weken hebben we met de peuters gewerkt aan het thema kleuren en vormen. Er is aandacht geweest voor
de primaire kleuren en de basisvormen. Als uitbreiding hebben we wat extra vormen geïntroduceerd en zijn we aan het
mengen gegaan. We leren de kinderen dit spelenderwijs. Denk hierbij aan het wegtoveren door middel van een spreuk
van verschillende vormen en kleuren onder onze toverdoek. Maar het oefenen met
kleuren en vormen kan ook heel goed buiten of in de gymzaal. Denk hierbij aan
mattentikkertje, waarbij de peuters op ons signaal naar de goede kleur mat moeten
rennen. Of buiten op het krijtbord verschillende vormen natekenen. Leuke en uitdagende
manieren!
Onze themabak met boeken bestaat uit boeken waarin allerlei kleuren en vormen
terugkomen. Het boek ‘blauwtje en geeltje’ hebben we meerdere malen voorgelezen.
Deze periode werken we aan het thema Verkeer.
Hier komen ook weer kleuren en vormen in terug.
Wat fijn, het lokaal is veranderd en daardoor heeft
de BSO nu een eigen bord. Daarop staat wat er die
dag te doen is en er hangt ook een regel of
aandachtspunt die we met elkaar bespreken. Ook
kunnen daar gemaakte knutselwerkjes opgehangen
worden.
Wij vinden het bij Kiddo’s belangrijk dat de BSO-kinderen hun ‘vrije’ tijd zelf indelen.
Waar heb je zin in? Wat wil je doen? Kies je een activiteit van het bord of pak je
zelf iets uit de kast. Daar liggen verschillende materialen om mee te knutselen, er
liggen tekenspullen, puzzels en
spelletjes. Of ga je lekker dansen of toneelspelen in de gymzaal?
Veel kinderen kiezen voor lekker buiten spelen. Op een mooi groot
schoolplein met genoeg uitdaging voor elke leeftijd. Zo is er een jungle
met speelse gangetjes waar je je kunt verstoppen. Een klimtoren voor
wat meer uitdaging en een pannakooi om een partijtje voetbal te spelen.
Deze week staat in het teken van Pasen. Er worden eieren gezocht en
er was zelfs een echte Paashaas op
bezoek! Voor de kinderen die niet op de
noodopvang komen, ligt er een lekker
zakje eieren klaar.
Helaas is er nu alleen nog noodopvang bij BSO Kiddo’s, maar wij kijken er naar uit om
alle kinderen weer te zien!
Groetjes,
Team Kiddo’s
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Kalender ’t Hoge Land

13

14

april 2021

1

5

6

7

8

2

3

4

Goede
vrijdag
9

Djerona G
Silvan K
Jurre N
10

11

Tweede
paasdag
15

12

Dorian d
G
13

Jayden W
14

15

16

17

18

20

21

22

23

Jolene V
24

25

Eindtoets
Groep 8

Eindtoets
Groep 8

Lentefeest Studiedag
op school

Jessica S
16

19

Karlijn H
17

26

27

28

Dylano W
29

30

Mei
vakantie

Mei
vakantie

Mei
vakantie

Mei
vakantie

Mei
vakantie

Eva B
Pleun V
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Joep B
Daan K
t/m 9 mei is
het
Meivakantie

