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AGENDA
25 april t/m 6 mei
23 mei
25 mei
26 t/m 29 mei
2 juni
3 juni
6 juni
7 juni

DIRECTIENIEUWS
V o l o p  a c t i v i t e i t e n  

Inmiddels liggen de paasdagen achter ons en is het bijna
meivakantie. Het is mooi weer en wij kunnen eindelijk weer
dingen organiseren. Heerlijk dat dit allemaal weer mogelijk
is. De kinderen hebben na ruim twee jaar kunnen genieten
van echte Koningsspelen. In de onder- en middenbouw is er
een actie voor Oekraïne gehouden. Verderop in de
nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Groep acht heeft de eindtoets achter de rug en gaat na de
meivakantie beginnen aan het ‘eindwerk’. Aan het eind van
het schooljaar laten zij zien wat zij al deze jaren op de
basisschool hebben geleerd door zichzelf te presenteren met
eigen gemaakt werk. 
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Meivakantie
Bovenbouw naar het theater: De brieven van Mia
Informatieochtend aspirant ouders
Hemelvaartweekend 
Nieuwsbrief
Montessori Café (8.30 - 9.30 uur) 
Tweede Pinksterdag 
Margedag groep 1 t/m 8 / Studiedag team 

Wij hebben deze week afscheid genomen van juf Kitty. Zij
start na de meivakantie op haar nieuwe school en gaat daar
groep vier lesgeven. Wij wensen haar veel plezier in haar
nieuwe werkkring.  

C u l t u u r p l a n

Afgelopen week heeft Niels, onze
muziekleraar, een prachtig
cultuurplan gepresenteerd en
daarmee een certificaat gehaald
van de CultuurSchakel. Samen
met het team gaan wij het plan
uitvoeren. Regelmatig zullen wij 
u hierover via de nieuwsbrief
informeren.  

A f s c h e i d

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e  e n  Y v o n n eF i j n e  m e i v a k a n t i e !  



BOUWENNIEUWS
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De onder- en middenbouw hebben samen een

gigantisch groot bedrag opgehaald van maar liefst

1.230 euro!

In de bovenbouw zijn wij bezig met de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog. Ieder kind heeft een Anne Frank
krant gekregen. In deze krant staat informatie over Anne
Frank, maar ook over het onderwerp vriendschap. Dielis
heeft aan alle bovenbouwklassen dezelfde les gegeven over
zijn opa die naar een werkkamp moest in de Tweede
Wereldoorlog. Een indrukwekkende les, waardoor sommige
kinderen nog meer lesjes vragen over dit onderwerp. Groep
8 heeft de IEP Eindtoets op zolder gemaakt. Zo konden ze
goed geconcentreerd werken. Na de meivakantie begint
groep 8 met het eindwerk. Dit zullen ze aan het eind van het
schooljaar aan de ouders presenteren. 

B o v e n b o u w

M i d d e n b o u w

Hoe mooier de sarcofaag versierd was, hoe belangrijker de farao was. 
In Canopen (potten) organen werden bewaard! 
Het verband van een mummie 16 meter lang was en van een farao 26 meter lang! 
De piramide van Cheops jaren geleden is leeggeroofd en dat de mummie van de
farao ook is meegenomen. 
De kat heilig was, omdat hij ratten en muizen op at.  
Het nijlpaard veel voorkwam in de rivier de Nijl! Vandaar zijn naam.  

Wij hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het kosmische thema 'de Egyptenaren'.
De kinderen werkten samen in tweetallen uit verschillende leerjaren. Zij kregen een
eigen onderwerp en maakten een passende verwerking. Dit resulteerde in een
verzameling van prachtige werkjes. Door deze manier van werken hebben wij veel
van en met elkaar geleerd. Hieronder wat verrassende weetjes. 
 
Wist je dat: 

 
Afgelopen dinsdag hebben wij de kunstwerken tentoongesteld in de
middenbouwgroepen. Naast de tentoonstelling hebben wij geld ingezameld voor
Oekraïne. Zorgdragen voor je omgeving is een rode draad in ons kosmisch onderwijs.
Wij willen de kinderen met deze actie vooral meegeven dat je als mens de medemens
helpt wanneer dat nodig is. Wij waren blij met jullie grote opkomst!  
 

Wij hebben samen met de onderbouw een gigantisch groot bedrag opgehaald van

maar liefst 1.230 euro!!  
 
Dit mooie bedrag zullen wij overmaken aan Giro555. 

Dankzij jullie was deze actie een daverend succes, bedankt!  

Wij hebben in de onderbouw genoten van een gezellige
paasviering met onder andere een heerlijk ontbijt met leuke
paashaasbroodjes. Afgelopen weken hebben alle
onderbouwers hard gewerkt aan prachtige werkjes, zodat zij
die konden verkopen op de benefietmarkt. Wij hebben
samen met de middenbouw een mooi bedrag weten op te
halen, veel dank daarvoor! Tijdens de Koningsspelen hebben
wij leuke spelletjes gedaan, zoals zaklopen, ezeltjeprik en
blikgooien. 
Na de meivakantie beginnen wij aan het thema ‘water’.
Alvast een fijne vakantie gewenst! 

O n d e r b o u w



P A G   3

De kinderen werkten samen in tweetallen uit

verschillende leerjaren. Zij kregen een eigen

onderwerp en maakten een passende verwerking.



Voor het eerst in twee jaar konden wij
weer met paasknutsels aan de slag. In
de onderbouw konden de kleuters
strijkkralen rijgen aan een stuk chenille
draad. Leuk om te zien dat sommige
kinderen al rijgen volgens een
kleurenplan. Daarna mochten ze een
strik uitkiezen en heb ik er een
kuikentje op gelijmd.  
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TEHATEX 

M a r i e k e

‘Koru’ staat symbool voor de positieve

verandering van nieuw leven, 

puurheid en kracht.

MOESTUIN
De tuin ligt er mooi bij. De spontaan opkomende wilde planten zijn meestal
eetbaar. Voor de mens en vaak ook als voedsel voor de bijen. Verder zaaien
wij, naast groente, ook eetbare bloemen en kruiden. Bovendien staat er ook
nog fruit in de tuin: een appelboom en een pruimenboom, zwarte en rode
bessenstruiken, frambozen en bramen. Wilde bloemen bevatten precies die
voedingsstoffen die de Nederlandse insecten nodig hebben. Zo is look-zonder-
look een plant waarvan de bladeren een beetje naar ui smaken en de bloem
ook. De meeste kinderen die bieslook te sterk van smaak vinden, eten deze
plant wel. De plant is net begonnen met bloeien en trekt ook insecten aan. Het
is een belangrijke waardplant voor vlinders, zoals het oranjetipje en het klein
geaderd witje.

A n o u k

In de middenbouw stond Egypte
centraal als kosmisch thema. In MB-4
leerden de kinderen dat een scarabee
een mestkever is en ze leerden waarom
deze heilig waren in Egypte. Ze hebben
van klei een scarabee gemaakt, deze
geschilderd met parelmoerverf en
versierd met ‘diamantjes’. In MB-1
werden er sarcofagen gemaakt van klei,
nadat wij op internet uitgebreid plaatjes
hadden bekeken van originelen. Ook
deze werden beschilderd en versierd. In
MB-3 kregen de kinderen de vorm van
een sarcofaag en tekenden en kleurden
deze in.

In de bovenbouw stond het Nieuw-
Zeelandse volk de Maori’s centraal. Wij
hebben naar de kunst van de Maori’s
gekeken en ontdekten dat ze vaak de
vorm gebruiken van een varen die zich
net ontrolt. Dat noemen ze daar ‘Koru’
en staat symbool voor de positieve
verandering van nieuw leven,
puurheid en kracht. Deze vorm hebben
wij geoefend en daarna werd er een
kunstwerk van gemaakt met
permanent marker en ecoline. Fijn om
te doen en heel kleurrijk.



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Coco, kijk uit! geschreven door Loes Riphagen 
Dit is het tweede boek over het vogeltje Coco. Ze gaat eropuit om
bloemen te plukken voor haar moeder, maar dwaalt steeds verder 
het bos in. Een spannend 3D-boek met veel doorkijkjes. Wie zitten 
er allemaal in dit prachtige bos verstopt? 

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Dit gebeurde allemaal echt, geschreven door Joukje Akveld 
Cees is er helemaal klaar voor een boek te lezen in de tuin, maar dan
begint de buurvrouw tegen haar hond te praten en blijkt de buurman
een klusdag te hebben, en barbecuen de overburen. Niets houdt de
herrie tegen. Wat nu? Een heerlijk gek en toch uit het leven gegrepen
verhaal. Met als onderliggende boodschap: als de werkelijkheid een
keertje tegenzit, is in de verbeelding alles mogelijk. Uit de serie
Tijgerlezen. 

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De man in de klok, geschreven door Arend van Dam
Dit is een verhalenbundel over Dutch Design. Je gaat ontdekken wat
toegepaste kunst is, wie de Nederlandse ontwerpers zijn en wat hun
creaties zijn. Je wordt aangemoedigd om anders te gaan kijken naar de
wereld om je heen. Wat is echt, wat is kunst en wat is namaak? Wat het
boek zo leuk maakt, is dat je de ontwerpen in het boek kunt tegenkomen
in winkels, musea of op straat. Misschien schuilt er in jou wel een
toekomstige ontwerper? Leuk om ook voor te lezen vanaf 6 jaar. 
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A s t r i d

Wat is en wordt er veel gelezen uit al die mooie nieuwe kinderboeken die vorige jaar zijn verschenen en
meedoen met de Kinderjury. Het is zó belangrijk dat kinderen actuele boeken lezen, die aansluiten bij de
hedendaagse leefwereld en die hen uitdagen en verrassen. Met lezen is het net als met fietsen of een
muziekinstrument spelen: hoe leuker je het vindt, hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt en hoe leuker je
het daardoor weer vindt. De stemperiode is verlengd met een week om zoveel mogelijk kinderen de kans te
geven te stemmen op hun favoriete boek. Ik heb de stembus met de papieren stemformulieren al geleegd en op

de bus gedaan, maar digitaal kan nog gestemd worden tot 24 april op www.kinderjury.nl. Weet je dat je zelf ook
iets leuks kunt winnen als je stemt? Namelijk je lengte in boeken! 
  
Ik heb het al eens onder de aandacht gebracht maar wat is de Waanzinnige Podcast toch leuk. Het is een podcast
voor en door alle kinderen van 6 t/m 12 jaar, maar ik smul er zelf ook van. Een kind vertelt op een enthousiaste
en aanstekelijke manier in tien minuten over een lievelingsboek. Er wordt een stukje uit voorgelezen en vaak
ben je zo meegesleept in het verhaal dat je het boek ook wilt gaan lezen. Echt een aanrader! 

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK

VAKANTIEPASCLUB MEIVAKANTIE 
Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden van de VakantiepasClub. Het
strand of de grachten schoonmaken, speuren naar jonge dieren, roeien, naar het theater of
spelen in de grootste binnenspeeltuin in de regio! 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl.
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan twintig
activiteiten en kortingsbonnen. 

http://www.vakantiepas.nl/

