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Nieuws uit groep 8: 
Afsluiting van de leerlijn KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt) groep 8 

 
KIDD Expo groep 8  
Dinsdag 25 februari was groep 8 bij KAF voor KIDD. Daar werden we ingedeeld in 4 verschillende groepen: 
theater, dans, architectuur en beeldend. 
Bij theater hebben ze een optreden gedaan over dat ouders ruzie hadden. Ze gingen vechten maar hun 
dochter vond het niet goed. Maar uiteindelijk hebben ze het goed gemaakt. Het lijkt een beetje op het 
toneelstuk dat we hebben gezien: ‘En de winnaar is’ van theatergroep de Bonte Hond.  
Bij dansen (daar zat ik bij) hebben we streetdance/hiphop gedaan. We hebben ook een naam: The Living 
Standingdancer. We zijn op de naam gekomen omdat we standbeelden zijn die tot leven zijn gekomen en 
gingen dansen.  
Bij architectuur hebben ze met lego gebouwd voor de Floriade. Ze kregen een opdracht en met behulp van 
die opdracht moesten ze dingen ontwerpen. 
Bij beeldend hadden ze allemaal verschillende spullen en moesten ze er iets van maken. Maar bijvoorbeeld 
een hoed mocht je niet gebruiken als hoed.  
De kinderen van groep 8 hebben de hele dag door gewerkt om het aan het einde uiteindelijk aan de ouders 
te presenteren.  
Stella 
 
Het beste idee van groep 8:  
Voor de afsluiting van KIDD is ons gevraagd wat we missen in Almere. 
Ons idee was om een skatepark te bouwen waar graffiti gespoten mag worden en waar heel veel bomen 
omheen staan. 
We hebben het op de KIDD Expo gepresenteerd. 
Het doel van het skatepark:  
* meer kinderen gaan naar buiten. 
*er worden meer vrienden/vriendinnen gemaakt 
* iedereen is welkom, ook al skaten ze niet. 
Het doel van de graffiti:  
* het skatepark mooier en kleurrijker maken, daarom mogen er alleen positieve teksten en tekeningen 
staan. 
Het doel van de bomen:  
*de zuurstof die ze af geven maken de kinderen minder snel uitgeput  
*het is goed voor het milieu.      
Nadda, Danny, Varisha 

Agenda 
13 maart  ’s middags lesvrij 
16 -20 maart  Week van de lentekriebels 
 Meer hierover in nieuwsbrief 13 
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Platte grond van het Natuurskatepark 

 
Het Natuurskatepark. 

Wij hebben gedacht aan het milieu, zo hebben wij:  
*veel bomen om het skatepark  
*een prullenbak die op zonne-energie werkt, deze vermaalt het 
afval zodat er meer bij kan 
*lantarenpalen die op zonne-energie werken, zodat je als 
ouder/kind kan genieten op het bankje onder de bomen. 
En we hebben nog veel meer zoals:  
*een half pipe, dit is een halve tunnel waar je op en neer kan skaten 
*een trappetje met een leuning waar je van af kan glijden terwijl je 
truckjes doet 
*een klein bankje op de skatebaan zodat je daar eventjes kan rusten 
*een water druppie kraan, dit is een kraan waar je op moet drukken, 
er komt drinkwater uit 
*kleine hellinkjes voor de nog niet zo gevorderden. 
Senna en Loes 
 
 
 

           De regels die gelden op het Natuurskatepark 

 
Verhoging tarief overblijf 

Met toestemming van de MR wordt het tarief voor de overblijf verhoogd. Vanaf 24 februari betaalt u voor 
een grote strippenkaart het nieuwe tarief: € 26,00. 
 

 Tarief nu Per 24/02 Schooljaar 20-21 

1 keer   € 2,50 € 2,50 €1,45 per keer 

Strippenkaart, 10 keer € 14,00 € 14,00 €1,45 per keer 

Strippenkaart, 20 keer € 23,00 (€1,15 per keer) € 26,00 (€1,30 per keer) €1,45 per keer 
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“Goed gedaan” les 14 
Samen spelen is leuk, maar kinderen maken sneller 
ruzie met hun vriendjes dan volwassenen. Van 
ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf 
opkomen, emoties uiten), maar ze moeten ook 
leren hoe je ruzies zélf weer goed oplost. 
 
In de klas leren wij: 
• Hoe je ruzie zélf samen in drie stappen op kunt 
lossen: 
1. rustig worden: 

- even diep ademhalen  
- tot tien tellen 

2. goed luisteren:  
- kijk en luister goed naar het andere kind 
- probeer te ontdekken wat hij graag wil 

3. samen oplossen:  
- bedenk samen een plan 
- zorg dat dat plan voor allebei leuk is 

 
Tips voor thuis 

 Geef elk kind iedere dag een kwartiertje de volle 
aandacht die hij niet met broertjes of zusjes 
hoeft te delen. 

 Voer de niet-klikken-regel in. Door te klikken, 
hoopt uw kind dat u de ruzie oplost in zijn 
voordeel! Laat de kinderen zélf een oplossing 
bedenken die voor beide leuk is. Klikken mag 
alleen als er gevaar is! 

 Gebruik een eierwekker/een dagkalender om 
beurten eerlijk te verdelen: om de beurt tien 
minuten op de schommel/om de beurt kiezen 
welk boek er wordt voorgelezen. 

 Geef uw kind ook het recht om iets niet te 
vertellen. Een kind heeft ook behoefte aan 
geheimpjes en privacy.  

 
 

 
 
 
 

 


