
De junivakantie is achter de rug en de laatste periode voor de zomervakantie is 

ingegaan. Buiten blijft het langer licht, de zon laat zich steeds vaker zien en de 

zomerkleren kunnen uit de kast. Het laatste schoolthema sluit hier goed op aan. In 

iedere groep gaan we op reis. 

De groepen 0-1 en 2 gaan op ontdekkingsreis. Zij werken de komende periode over 

het leven op zee als een piraat. 

In de groepen 3 en 4 staan verschillende culturen centraal. Hoe begroeten mensen in 

andere landen elkaar, welke spelletjes spelen zij en welke dans kenmerkt onder 

andere Nieuw-Zeeland? 

De groepen 5 en 6 leren over eetgewoontes en eten uit verschillende landen. Zij 

openen het thema met een eetproef waarbij een aantal kinderen hapjes uit 

verschillende landen mogen proeven.

In groep 7 gaan de kinderen een eigen land ontwerpen. Zij zullen onder andere een 

volkslied ontwerpen, nadenken over het soort landschap en klimaat. De laatste 

schoolweken in de groepen 8 staan in het teken van de musical en het schoolkamp. 

* Wij de komende weken een enquête afnemen via de schoolapp? Er zullen vragen 

verschijnen die gaan over thematisch onderwijs. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

* In de groepen 0-1 en 2 het spel tijdens een thema centraal staat?

* In de groepen 3 t/m 8 gewerkt wordt met de methode Blink Wereld?

Op reis 
7 juni tot 15 juli

Wist je dat..



Activiteiten en excursies

Groep 0-1 t/m 8

* BoschAkker got talent!

Op woensdag 15 juni gaan wij op zoek naar talent! De 

groepswinnaars van de klas gaan de strijd met elkaar aan. Wie 

wordt de winnaar? De jury zal dat beslissen. 

* BoschAkker show

Op donderdagmiddag 23 juni treden alle groepen samen met hun 

leerjaar op. De kinderen laten horen en zien wat zij dit afgelopen 

schooljaar geoefend en geleerd hebben tijdens de muzieklessen. 

De winnaars van de BoschAkker got talent show laten hier 

nogmaals hun kunsten zien en/of horen! De show wordt 

afgesloten met een optreden door de juffen en meesters…  

Groep 0-1 en 2

* Piratencircuit

Op woensdag 22 juni kunnen de kinderen kiezen uit verschillende 

activiteiten. De kinderen uit de verschillende groepen worden 

gemixt. 

* Modderdag

Op woensdag 29 juni organiseren wij Modderdag! Het vrij spelen 

met de elementen water en zand staan centraal. Kinderen krijgen 

de ruimte om modder te maken, te ontdekken en te beleven.

* Eindfeest thema

Op woensdag 6 juli sluiten wij ons thema feestelijk af. Hoe of wat 

blijft nog een geheim ☺ .



Activiteiten en excursies

Groep 0-1 en Korein

* Blotevoetenpad

Op donderdag 16 juni organiseren groep 0-1B en de uiltjes een 

blotevoetenpad. De kinderen starten met een verhaal om 

vervolgens verschillende materialen en texturen te ontdekken met 

hun voeten. 

Groep 2 en 3 

* Circuit  

Op donderdag 30 juni staat er weer een circuit op het programma. 

De kinderen kunnen zich inschrijven voor een activiteit. Denk aan: 

koken, bouwen, Engels, knutselen etc. 

Groep 3, 5 t/m 8

* Schoolschrijver  

Ineke Kraijo is dit schooljaar verbonden aan onze school als 

schoolschrijver. Zij zal in bovenstaande groepen de komende 

periode een gastles verzorgen rondom het thema. 



Activiteiten en excursies

Groep 4 

* Haka workshop  

Haka is een rituele dans van de Maori die zijn oorsprong kent in 

Nieuw-Zeeland. Deze eeuwenoude traditie wordt met de beoogde 

kracht van de voorvaderen ingezet om te verwelkomen, te strijden, 

maar vooral om te verbinden.

Groep 5 en 6

* Wereldrestaurant

Het thema wordt afgesloten met verschillende soorten hapjes. 

Groep 6 

* Meesterdag

De datum van de meesterdag wordt nog bekend gemaakt. 



Activiteiten en excursies

Groep 7 

* Juffendag

De juffendag wordt gecombineerd met de afsluiting van het 

landenproject. De definitieve datum wordt nog bekend gemaakt. 

* Gastles kinderrechten

Het Vredesburo Eindhoven komt een gastles geven over 

kinderrechten. 

* Film kijken in het Natlab

SingSong

Muzikaal avontuur van de 16-jarige Jasmine die samen met gitarist 

Stijn naar Suriname gaat om mee te doen aan een song contest, 

maar in het geheim op zoek gaat naar haar moeder.

Benieuwd naar de trailer?

ttps://www.bing.com/videos/search?q=sing+song+film+trailer&view=detail&mid=957168B5D6BF866A2AEE957168B5D6BF866A2AEE&FORM=VIRE

* Workshop Batik

Op maandag 11 juli maken de kinderen kennis met Batik. Batik is 

een betoverende, van oorsprong Indonesische techniek. In deze 

workshop ontdekken leerlingen zelf de principes van Batik door 

met wascokrijt, was en stempels aan de slag te gaan. 

* Workshop Moderne dans 

Op vrijdag 15 juli wordt elke beweging een element in een dans. 

Laat je gaan, doe mee en ontdek wat er allemaal kan in moderne 

dans!

https://www.bing.com/videos/search?q=sing+song+film+trailer&view=detail&mid=957168B5D6BF866A2AEE957168B5D6BF866A2AEE&FORM=VIRE


Activiteiten en excursies

Groep 8 

* Kamp

Van maandag 27 tot donderdag 30 juni zijn de groepen 8 op kamp 

bij de Willy-hoeve in Bergeijk. Er staan allemaal leuke activiteiten 

op het programma. De informatieavond vindt plaats op 

maandagavond 13 juni. 

* Musical “Herrie op het eiland”

Vier gangsters houden zich schuil op een rustig tropisch eiland. 

Maar dan meert een cruiseschip vol kleurrijke passagiers aan. Wat 

volgt is een kluchtachtige, hilarische opeenstapeling van 

misverstanden en gekke situaties. Herrie op het eiland is op 

maandag 11 juli (groep 8A) en dinsdag 12 juli (groep 8B) te zien 

voor ouders.

Benieuwd naar de trailer? https://youtu.be/K_adP0YtZNo

* Afscheid 

De groepen 8 nemen op woensdag 20 juli afscheid van hun 

bassischoolperiode op basisschool BoschAkker. Veel plezier en 

succes gewenst op de middelbare school!

https://youtu.be/K_adP0YtZNo


Op reis! 

Samen op reis gaan is een van de leukste dingen die er is! Op reis gaan 

klinkt als een hele grote wereldreis, maar is veel meer dan dat! 

Je kunt ook op reis gaan in je hoofd, in je dromen. Waar zou je naartoe 

willen? Hoe ziet het er daar uit? En kun je dat misschien ook tekenen of 

knutselen?

En hoe kun je allemaal op reis gaan? Het is leuk om samen een bus, een 

auto, een boot of een vliegtuig te bouwen om op reis te gaan in je eigen 

tuin. Daar kun je een mooie hut bouwen of een tent op zetten. Misschien 

kun je er wel in picknicken of zelfs in slapen! In de bibliotheek op school zijn 

er veel prentenboeken of makkelijke informatieboeken te vinden over 

verschillende vervoersmiddelen.

Ook zijn er veel leuke filmpjes te vinden over op reis gaan. Op 

www.schooltv.nl kun je filmpjes over op reis gaan vinden van het 

Zandkasteel (peuters en jonge kleuters), Koekeloere (kleuters) en Huisje 

Boompje Beestje (oudere kleuters en groep 3).

http://www.schooltv.nl/


Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en heb jij zin 

om deze zomer lekker te knallen op het 

toneel?

Geef je dan nu op voor de Summer School 

op de Ilse Wouters Academy op Sectie-C in 

Eindhoven!

• 5 dagen vol toneel spelen, improviseren en 

plezier maken.

• Lessen door diverse professionele 

docenten uit het vak.

• Actieve lessen met veel variatie.

• Een week vol samenwerken, lef, creativiteit 

en spelplezier.

• Vrijdagmiddag korte presentatie voor 

familie.

• Spelervaring is niet vereist. Als je maar zin 

hebt om toneel te spelen en graag applaus 

ontvangt…

Ben jij, net als wij dól op theater?

Kijk dan eens op onze website en schrijf je in 

via: www.ilsewoutersacademy.com/iwa-

summerschool/

Summer School Theater
29 augustus t/m 2 september

http://www.ilsewoutersacademy.com/iwa-summerschool/

