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Agenda 
 

 

 

 

 

Woensdag 25-01 

Start nationale      
voorleesdagen 
 

Dinsdag 31-01 

Adviesgesprekken 
groep 8 t/m 02-02 
 

Vrijdag 03-02 

Afsluiting nationale 
voorleesdagen 
 

Maandag 13-02 

Rapport groep 3 t/m 7 
 

Vrijdag 17-02 

Eerste dag              
krokusvakantie 
 

Dinsdag 01-03 

Weer naar school 
 

Donderdag 16-03 

Kangoeroe               
Rekenwedstrijd 
 

Vrijdag 17-03 

Groep 8 naar het      
Tropenmuseum 

Groep 4 naar het     
Stedelijk museum 

Jubileum! 

Je zou het niet zeggen, maar meester   
Marcel werkt al veertig jaar in het          
onderwijs! Wij feliciteren hem met dit 
mooie jubileum en bedanken hem voor alle 
leervolle jaren. Natuurlijk hopen we hier 
toch nog wel enkele jaren bij te kunnen  
tellen…. 

East side West side ‘Het Hip Hop Meedoe Concert’ 

Vrijdag 13 januari zijn de leerlingen uit groep 6 t/m 8 
‘getrakteerd’ op dit mooie Meedoe Concert. 

East Side West Side vertelt het verhaal hoe een groepje crea-
tieve jongeren elkaar uitdaagt om steeds hun skills te blijven 
verbeteren.  

De kinderen werden eerst verdeeld in een denkbeeldige East 
side en een West side. De MC Andre Accord koos telkens een 
paar vertegenwoordigers van beide "sides" om op het podium 
een bepaalde Hip Hop Skill te komen aanleren. Daarna show-
den deze East Siders en West Siders hun skills aan elkaar ter-
wijl zij werden aangemoedigd door de MC en hun helft van de 
zaal. 

 

 



 

 

GGD - Flits 

Begin de dag goed…  
….met een ontbijtje. 
 
Een ontbijt is belangrijk 
en geeft energie om op school goed op te letten 
en te leren. Wist u dat één op de zes kinderen in 
de ochtend niet ontbijt? 
Met een goed ontbijt krijgt uw kind belangrijke 
vitamines en mineralen binnen. Boterhammen, 
muesli en fruit zijn rijk aan vezels en zorgen voor 
een vol gevoel. Ze zijn ook nog eens goed voor de 
darmwerking van uw kind. Bekijk hier een filmpje 
over ontbijten. 
 
Maakt u zich zorgen over het eten van uw kind? 
Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met 
de jeugdverpleegkundige verbonden aan de 
school van uw kind. Dit kan via 023 7891777 op 
werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 

 

Nieuws uit groep 3 
 
 
 
       
 
 
 

Groep 3 heeft een rekentoets gemaakt (klokkijken, meten en rekenen met geld). 
Sommige vragen waren best lastig, maar de kinderen hebben zich goed ingezet!  
 
We hebben de vriendjes van 10, of verliefde harten besproken. Iedereen had op 
zijn/haar shirt een som die terug kwam bij de verliefde harten, die in de klas 
op het prikbord hangen. 
 
Alle kinderen hebben een klaarboekje in hun la. Als het "gewone" werk af is, 
kunnen ze daar in werken. Daarnaast worden er ook diverse leerspelletjes 
gespeeld als Bingo voor twee en Tip Top. Dat gaat goed en gezellig, fijn om te 
zien.  
 
De schrijfletters gaan er steeds mooier uitzien in de schriften van de kinderen. 
We oefenen ook erg veel. Wilt u uw kind ook thuis helpen herinneren aan de 
juiste potloodgreep? De middelvinger moet aan de onderkant van het potlood 
blijven.  
 
In de kring hebben we elkaar complimentjes gegeven. Niet iedereen durfde een 
vriendje of vriendinnetje een compliment te geven.  
Voor nu geeft dat niet, maar het doel is dat over een tijdje iedereen een 
compliment kan geven.  
Het geven én ontvangen van een compliment gaan we op school oefenen,  oefent u 
thuis ook met uw kind? 

http://www.groterworden.nl/?p=2864&preview=true


 

 

 

 

Vanuit de kleutergroepen 

 
Dit jaar zijn wij gestart met de opleiding ‘Specialist het jonge kind’. Wij willen jullie een stukje vertellen over hoe 

belangrijk spelen is voor kleuters. 

 

Als je op een willekeurig moment één van de kleutergroepen binnen stapt, dan kun je een rommelige tafereel aan-

treffen. De kleuters die verhit in gesprek zitten, elkaar helpen om te verkleden, allerlei spullen op de grond, spelen 

op de matten, kinderen die van de ene hoek naar de andere hoek lopen, de kinderen die iets aan elkaar willen ver-

tellen of laten zien enzovoort. Zo op het eerste gezicht lijkt het een chaos in de klas, maar de kinderen zijn, echt 

waar!, bezig met leren. Wij gaan u proberen uit te leggen hoe dit zit. 

 

Een kleuter zit in zijn eigen wereld. Hij probeert grip te krijgen op de wereld om zich heen door het na te spelen. 

Volwassenen worden veel geïmiteerd en huiselijke situaties worden veel nagespeeld. 

Het spel is een plezierige bezigheid, waarbij het kind kan experimenteren, kan ervaren en oefenen in een eigen 

gekozen activiteit. Ieder kind doet dit van nature op zijn eigen niveau. Binnen ieder thema zorgen wij ervoor dat de 

doelen (vanuit taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneel) aan bod komen. Dit doen wij in een betekenisvolle con-

text. Aan de hand van een voorbeeld zullen wij dit illustreren. 

 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema: Winter. Samen met de kinderen hebben we gesproken over de 

invulling hiervan.  Er is een woordspin gemaakt waarbij de kinderen konden vertellen wat er allemaal bij winter 

hoort. Daarna hebben we gebrainstormd over wat we in de themahoek wilden maken. De kinderen kwamen met 

verschillende ideeën. Zo is uiteindelijk de schaatsbaan in de klas tot stand gekomen. De leerkracht heeft hier een 

begeleidende rol in. 

Er werden spullen geïnventariseerd en kinderen hebben materialen van huis meegenomen. 

Samen met de kinderen is deze hoek ingericht. Het rollenspel werd voorgedaan door de leerkracht en door een 

aantal kinderen. Zo konden ze het spel imiteren, zelfstandig gaan spelen en het spel vanuit deze basis veranderen. 

 

De spelsituatie lokt verschillende taal en rekendoelen uit. Op taalgebied moeten de bezoekers van de schaatsbaan 

weten wat er te koop is in de winkel. Hiervoor moet ook betaald worden. Om te weten hoe duur iets is (bijv. choco-

lademelk met slagroom) heb je een prijslijst nodig. Deze wordt door de kinderen gemaakt en zo komen de cijfer-

symbolen aan bod.  De schaatsbaan heeft een boek waar alle namen van bezoekers in geschreven worden (herkent 

letters en kan zijn naam schrijven). In dit boek wordt ook nauwkeurig bijgehouden hoeveel rondes er gereden wor-

den (resultatief tellen). Ook kunnen ze bekijken wie er snel of langzaam geschaatst hebben (tijdsbeleving).   

Tijdens de evaluatie van het spel bekijken we het boek en kan er besproken worden welke kinderen meer of min-

der rondes hebben gereden (meeste/minste). Hoeveel slagen heb je geschaatst per rondje en hoe ver kom je als je 

1 slag hebt gedaan. Dit kunnen de kinderen meten (meetlint, met voeten meten etc.) 

En zo ziet u dat we van taal naar rekenen zijn gegaan. In het spel loopt dit voortdurend door elkaar. 

Daarnaast komt de sociaal emotionele ontwikkeling ook zeker aan bod in het spel. Wanneer ze met elkaar overleg-

gen wie wat gaat doen en hoe ze dat gaan doen. Ze moeten daarbij rekening houden met elkaar. Hier komt sa-

menwerken, materialen leren delen met elkaar en rekening houden met elkaars wensen aan bod. 

Nieuw in de kleutergroepen is het werken aan de hand van een spelscript (soort stripverhaal over hoe je kunt spe-

len). Dit wordt ingezet als kinderen het moeilijk vinden om te beginnen met spelen. 

 

Tijdens het speelwerken zijn kinderen constant bezig met het oefenen van allerlei motorische vaardigheden, zowel 

grof als fijn. Bouwen in de bouwhoek, kralenplank, puzzelen, verven, tekenen, kleien, zandtafel, knippen/prikken/

plakken etc. Binnen het thema komen deze vaardigheden afwisselend aan bod. 
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