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Vanwege Corona gymmen we
momenteel zoveel mogelijk buiten.
Bij slecht weer zullen we gebruik
gaan maken van de gymzaal, om
tegemoet te komen aan de
bewegingsbehoefte van kinderen.
We willen daarom alle ouders vragen
om voor de zekerheid gymkleren
mee te geven op dagen dat de
kinderen gym hebben.

De kinderen van groep 5/6 zijn
begonnen met het treffen van de
voorbereidingen voor de schooltuin.
De tuintjes worden gemeten en
klaargemaakt, zodat de kinderen
volgende week kunnen starten met
het schooltuinproject. Ook bedenken
de groepjes welke groenten, bloemen
en vruchten ze willen zaaien, wanneer
dit gezaaid kan worden en hoe ze hun
tuintjes gaan indelen. 

Nieuwsbrief 03

Naast de start van het
schooltuinproject is er nog meer
buitennieuws. Onlangs heeft Stichting
IKL een insectenhotel geplaatst in onze
schooltuin. Op deze locatie profiteert
het hotel van veel zonlicht, waardoor
we hopelijk snel wat 'hotelgasten'
mogen verwelkomen!

Insectenhotel

Gymkleding  

Schooltuin MijnRapportfolio  
Afgelopen weken hebben de kinderen
van groep 3 t/m 8 hard gewerkt aan
de Cito-toetsen. Vanaf maandag 5
april zijn de resultaten hiervan
zichtbaar op MijnRapportfolio, onder
het tabblad Documenten > Cito-
resultaten.

Quote



In groep 1/2 zijn we gestart met een nieuw thema! Ons nieuwe thema is: ‘Ik
werk op de boerderij!’. Joep en Bennie waren op een ochtend verdwenen en er
lag een brief op de kast voor ons. In deze brief lieten Joep en Bennie ons
weten dat we een filmpje in de speelzaal moesten bekijken. In dit filmpje
speelden Joep en Bennie met heel veel plezier op de tractor. Dit vonden ze zo
leuk dat ze het liefst elke dag als een echte boer zouden willen rijden op een
tractor. Bent u nieuwsgierig geworden naar dit filmpje en heeft u onze
filmsterren gemist nu de kinderen weer op school zijn? Dan kunt u via dit linkje
het filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=lT5W8H1WiQk 
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Na dit filmpje zijn we samen met
Joep en Bennie op de tractor buiten
gaan spelen. Er werd zelfs een
parcours gemaakt en de eerste
paarden draafden over het
schoolplein. 
In een gesprek met de kinderen
ontstond het idee om in de klas een
boerderij te gaan maken. We gaan
de komende tijd samen ontdekken
wat een boerderij is, wat een
boer(in) doet op de boerderij en
welke dieren er op de boerderij te
vinden zijn. 

Groepen 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=lT5W8H1WiQk
https://www.youtube.com/watch?v=lT5W8H1WiQk


De komende weken gaan we in de groep onze eigen boerderij maken. De
kinderen mogen materialen, verkleedkleren of andere attributen meenemen
die we kunnen gebruiken in het spel/ de themahoeken. Aan het einde van het
thema worden de spulletjes uiteraard weer mee naar huis gegeven. 

Ook zijn we weer begonnen met de ‘boekbespreking’ in groep 2. Deze kinderen
hebben hiervoor allemaal een eigen ketting gemaakt die ze een week van te
voren mee naar huis krijgen en tijdens de boekbespreking om mogen doen. 
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Oproepje  

Groepen 1/2



We hebben antwoorden
gekregen op vele vragen
door onderzoekjes te doen
naar onder andere de
werking van een katapult
en het verschil tussen een
prinses en een jonkvrouw.
We weten nu dat je eerst
page, dan schildknaap en
uiteindelijk ridder wordt en
wat daar nog meer voor
nodig is. 

In groep 3/4 hebben we
ons de afgelopen weken
verdiept in: 'Het leven als
een ridder'. Tijdens het
thuisonderwijs zijn we al
gestart met het maken
van een mindmap, die
uiteindelijk groter en
groter werd toen we op
school kwamen. 
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Groepen 3/4



Ook zijn we volop bezig
geweest met het schrijven
van ridderverhalen,
stripverhalen en hebben
de ridders uit groep 3 en
4 zelfs brieven
geschreven naar hun
geliefde jonkvrouwen en
de jonkvrouwen een brief
aan hun dappere ridders. 
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Tijdens het thuisonderwijs zijn we gestart met het nieuwe thema; 'Middeleeuwen'. Op 8
februari mochten de scholen gelukkig weer open en werkten we op school verder aan
dit interessante thema. De kinderen van groep 5 tot en met 8 werkten hun
onderzoeksvragen verder uit die vervolgens aan elkaar gepresenteerd werden. Ook
schreven de kinderen mooie verhalen met Denk! op oud briefpapier. Met crea maakten
we de wapenschilden die de kinderen thuis ontworpen hadden. 
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We hebben genoten van de creatieve en originele manieren waarop de kinderen hun
bevindingen van dit thema gepresenteerd en uitgewisseld hebben. Sommige kinderen
hebben gekozen voor een Powerpoint, een poster, maar ook werd er volop 'out-of-the-
box' gedacht en is er een kledingkast,  kroon, katapult en receptenboek gemaakt.  

Groepen 5 t/m 8


