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Onlangs zijn er picknicktafels geleverd
om de aankleding van onze schooltuin
helemaal compleet te maken. Onze
conciërge Geert en juf Ineke testen
deze alvast even uit. Gezellig!  

Op dinsdag 20 april a.s. vond de
Route 8 Eindtoets plaats voor de
kinderen van groep 8. De kinderen
hebben hard gewerkt om de laten
zien wat ze in huis hebben. Nu nog
even wachten op de uitslag. Wij zijn
in ieder geval heel trots op jullie! 

Nieuwsbrief 05

Picknicktafels 

Eindtoets groep 8

Op dinsdag 25 mei vindt de  
SPOLT-studiedag plaats.
Alle kinderen zijn deze dag
vrij.

Herinnering studiedag

MijnRapportfolio 

Elk thema uploaden wij foto's van
de kinderen op MijnRapportfolio,
bijvoorbeeld van spreekbeurten en
boekbesprekingen, maar ook van
andere zaken waar de kinderen en
wij trots op zijn. Zeker nu u als
ouders tijdelijk niet op school kunt
komen vanwege Corona, is het de
moeite waard om eens een kijkje te
nemen. Zo krijgt u een goede indruk
waar uw kind mee bezig is.

Fijne meivakantie 
Hierbij wensen we alle ouders en
kinderen (alvast) een hele fijne
meivakantie. Geniet er van! We
hopen iedereen uitgerust en gezond
weer terug te zien op school.

Team de Verrekijker



Groepen 1-2
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In de kleutergroepen zijn we nog steeds volop aan het spelen op de boerderij.
De boerderijen worden steeds verder uitgebreid. De kinderen bekijken aan de
hand van een plattegrond waar een wei of stal gebouw kan worden. Inmiddels
zwemmen er in groep 1/2B eendjes in de vijver en er staat in groep 1/2A een koe
die elke dag gemolken wordt! 
De werkzaamheden op de boerderij nemen ook toe (eieren rapen, de dieren
eten geven, stallen uitmesten etc.). 



Groepen 1-2
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Joep en Bennie op bezoek in  de zeugenstal 
Niels Kuppens van groep 1-2B heeft Joep en Bennie op bezoek gehad.
Juf Jasmijn en Juf Manon mochten ook mee komen kijken bij ons in de zeugen
stal. Niels heeft Joep en Bennie heel veel geleerd over de varkens. Ze hebben
zelfs mee kunnen helpen in de stal. Ze hebben de zeugen gevoerd en een bedje
voor de biggen gemaakt met zaagsel. Het was een hele leuke middag!

Bedankt Nicole Kuppens voor de leuke foto's!

Klik hier voor het filmpje van
het bezoek.

https://youtu.be/p6PQjLNfP5Y


Groepen 3-4

In de groepen 3-4 wordt nog steeds hard gewerkt aan het thema 'fiets'. Deze
week bracht Dirk, een kennis van juf Ineke, een bezoek aan beide groepen. Hij
vertelde uitgebreid over de fiets en wielersport. De kinderen vonden het reuze-
interessant! Ook konden de kinderen allerlei vragen stellen om meer over het
onderwerp te weten te komen. Hoe plak je bijvoorbeeld een band?
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Dirk op bezoek  



Groep 5-6

De kleuters mochten ook
een kijkje nemen. 

Ook de kinderen van groep 5-6 hebben beslist niet stil gezeten. Zo hield Jesse 
 zijn spreekbeurt over de tractor, waarbij hij zelfs een echte tractor heeft
geregeld! Als een echte expert vertelde hij de kinderen van alles over dit
interessante onderwerp.
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In de schooltuin wordt de nieuwe
picknicktafel uitgeprobeerd.



Groep 5-6

De radijsjes beginnen te
groeien!

De eerste plantjes worden gepoot.
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Bloemen worden gezaaid.

En... de mindmap wordt aangevuld!



Groep 7-8
De kinderen van groep 7-8 zijn hard aan het werk geweest met het 
huidige thema. Zo hebben ze al verschillende onderzoeksvragen bedacht,
waaronder 'Hoe komt het dat er veel vliegtuigen en boten verdwijnen bij de
Bermuda-driehoek?', 'Hoe is het om op een fiets van vroeger te fietsen?' en
'Kun je een auto maken die rijdt op appelsap?'. Vervolgens maken de kinderen
een onderzoeksplan en zullen ze de komende weken hun onderzoek gaan
uitvoeren en op passende wijze presenteren. 

Tijdens het project 'fiets', bedacht en
uitgevoerd door onze stagiair
meester Jasper, hebben de kinderen
van diverse materialen een fiets
gemaakt. Tot slot hebben de kinderen
een verkooppraatje voorbereid en
laten horen, waarin verschillende
gezondheidsvoordelen van fietsen
aan bod kwamen. Op Ouderportaal
zijn deze week aanvullende foto's
geplaats van het project 'fiets'. 
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Groep 8 oefent al druk met het
voorbereiden van de eindfilm. Even
wat ontspanning na het maken van de
eindtoets deze week... 
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