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Agenda 
14 en 15 februari adviesgesprekken groep 8  

16 februari Groep 1 t/m 7 rapport mee  

21 en 22 februari Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 

23 februari ’s middags lesvrij; alle leerlingen 

  zijn vanaf 12:00 uur vrij 

26 feb. t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

30 maart Goede Vrijdag 

2 april 2e Paasdag 

  

Groep 1/2A, juf Els 
Thema sprookjes 

Wij werken nu in de 

kleuterbouw over sprookjes. Elke dag leest juf een 

sprookje voor en we kijken veel naar de 

Sprookjesboom. We hebben maskers van dieren uit 

sprookjes geknutseld: de wolf, geitjes en biggetjes. 

We zingen en dansen op het lied van de 6 heksen. 

Bij de themahoek spelen we met de verschillende 

sprookjespoppen: de 3 biggetjes, goudlokje en de 3 

beren, Sneeuwwitje, Assepoester, de draak en 

Rapunzel. We verkleden ons als mensen uit de 

sprookjes en maken toverdrank klaar in de 

poppenhoek. Met constructie en in de bouwhoek 

bouwen we hoge torens van Rapunzel. We meten 

steeds hoe hoog de toren is, want wie de hoogste 

toren van lego, kapla of blokken heeft gebouwd aan het eind van het thema, verdient de 

prijs. Er is al een aantal hoge torens gebouwd. 

Samen met de hele groep hebben we zelf een sprookje verzonnen. Ieder kind gaat een 

bladzijde tekenen en zo maken we met de hele groep samen een eigen sprookjesboek. 
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KIDD les Rondjes rennen 

Afgelopen maandag kwam 

er een juf van KIDD 

(Kunst Is Dichterbij dan je 

Denkt) met de kleuters 

dramatiseren. Voor de les 

hadden de kleuters 

filmpjes gezien over 

achtervolgen. Daarna 

hebben ze mensen of 

dieren getekend die 

gingen achtervolgen, of 

achtervolgd werden. Toen 

de tekeningen klaar waren, hebben we gekeken welke 

mensen of dieren elkaar gingen achtervolgen. Tijdens de dramales gingen de kleuters dansen 

als: een muis, een poes, een 

oma, een opa, een agent en 

een boef. Aan het einde deden 

we de stopdans eerst op snelle 

muziek en daarna op langzame 

muziek. Op langzame muziek 

dansen is nog knap lastig! De 

kinderen waren af wanneer ze 

nog bewogen als de muziek 

stopt. Maar iedereen luisterde 

zo goed dat alle kinderen 

wonnen. 

 
Verteltassen 
Dit is alweer het derde schooljaar dat we werken aan de verteltassen. Verteltassen is een 

initiatief van Stichting Nederlands Kenniscentrum verteltassen. Het doel van de verteltassen 

is om de ouders actief voor te laten lezen aan de kinderen. De verteltas bestaat uit een 

prentenboek, een informatieboek en diverse spelletjes. De tassen worden uitgeleend aan 

kinderen van De Architect. De spelletjes kunnen de ouders en kinderen samen doen. De 

spelletjes zijn allemaal met de hand gemaakt door de ouders die meehelpen de verteltassen 

te maken. Hier is een hoop inspiratie, werk en liefde in gaan zitten. 

 

 

Elke tas is gemaakt naar aanleiding 

van een prentenboek. Er zijn al 

verschillende tassen gemaakt, zoals 

“De Gruffalo”, “De Opruimspin”, “Over 

een mol die wil weten wie er op zijn 

kop gepoept heeft” en “Het 

letterwinkeltje”. “ 
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Dit schooljaar werken de ouders op vrijdagochtend aan de verteltassen. Tijdens de 

oudergesprekken op 21 en 22 februari zijn de tassen te zien in school en kunnen de ouders 

die de tassen maken u er meer over vertellen. Natuurlijk bent u ook op vrijdagochtend 

welkom. We kunnen zeker nog ouders gebruiken die ons helpen met het maken van de 

volgende tassen. 

 

Bijlage over voorlezen 
In de bijlage treft u een stuk over voorlezen aan. 
 

Verschoonkleren 
Zo af en toe heeft een kleuter een ongelukje. Wij hadden een flinke 

voorraad verschoonkleren en konden de vieze broek dan verschonen. 

De bedoeling is dat u als ouder zo snel mogelijk de geleende kleren 

gewassen weer terug geeft naar school. 

 Wilt U alstublieft z.s.m.  

geleende verschoonkleren 

gewassen terug geven? 

 Als uw kind regelmatig een  

 natte broek heeft, wilt u dan 

 verschoonkleren van thuis 

 meegeven en deze in de 

 luizenzak laten? 

 Heeft u thuis broeken en maillots over in kleutermaten, 

 wilt u dit dan afstaan aan school? 

 

Bij voorbaat dank, 

Juf Bianca en juf Els 

 
Parkeren rond de school 
Er zijn kinderen die door hun ouders/verzorgers met de auto naar school gebracht worden of 

opgehaald. Voor de veiligheid van de overstekende kinderen en hun ouders/verzorgers 

verzoeken wij u niet met uw auto op de weg stil te staan. Er is dan geen duidelijke 

overzichtelijke situatie meer voor de kinderen en volwassenen die willen oversteken en 

andere weggebruikers die langs de school rijden.  

Wilt u uw auto op een parkeerplek parkeren? 
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Olympische spelen tijdens de gym 
Tijdens de gymlessen deze 

week werd de klas in 6 

teams verdeeld. De teams 

waren de landen zoals: 

Noorwegen, Nederland, Zuid-

Korea etc. 

De olympische onderdelen 

die we deze week hadden 

waren: IJshockey, 

Schaatsen, Biathlon en 

Curling. Er kon punten 

verdiend worden. Aan het 

eind van de les werd per 

onderdeel dan bekend 

gemaakt welk land (team) 

een medaille verdiend had. 

De les was over 2 dagen 

verdeeld en de verdiende 

medailles van maandag en 

dinsdag gaf de uitslag wie de 

meeste gouden, zilveren en 

bronzen medailles had. 

Uiteraard hebben we 

allemaal weer geprobeerd 

om zoveel mogelijk punten te 

behalen. Kortom veel 

fanatieke teams. Volgende 

week hebben we nog een 

paar spellen in teken van de 

Olympische spelen!  

 


