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Agenda 
30 maart Goede Vrijdag 

2 april 2e Paasdag 

9, 10 en 11 april Kamp groep 8 

17, 18 en 19 april Cito eind toets groep 8 

20 april Koningsontbijt en Koningsspelen 

27 april Koningsdag; iedereen is vrij 

30 april t/m 11 mei Meivakantie  

 
 
Geen gymlessen 
Meester Ernst Jaap gaat met groep 8 mee op schoolkamp. Daarom 

vervallen de gymlessen op maandag 9 en dinsdag 10 april.  Alle 

leerlingen starten en eindigen dus gewoon op school. 
 
 
 

Schoolreisje  
Maandag 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje.  

In de bijlage treft u de informatiebrief aan. 

 

 

 

 
 
 
 
KIDD Groep 8 naar het KAF 
Na twee jaar KIDD-lessen gevolgd te 

hebben gingen de leerlingen van groep 8 

op vrijdag 9 maart naar het KAF om 

daar te werken aan de afsluitende KIDD 

(Kunst is Dichterbij dan je Denkt) expo. 

Samen met professionele kunstenaars 

werkten ze in verschillende disciplines 

aan een kunstwerk. Om 16.00 uur 

presenteerden ze dit aan ouders en 

andere belangstellenden in een 

theaterzaal van KAF. Hieronder hun 

eigen verhaal over deze leuke dag! 

 

Vrijdag 9 maart ging groep 8 naar het 

KAF in Almere-stad.  

Ik zelf zat bij theater, het theater stukje ging over discriminatie. Het stuk was ongeveer het 

zelfde als wat we hadden gezien bij Tante Truus. Ik ging samen met Eve fietsen. Ik vond het 

best spannend want ik was nog nooit helemaal alleen vanaf Almere-buiten gefietst. 

Lotte.  
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Let op je woorden!!! 

Vrijdag 9 maart gingen we naar het KAF. Er waren 4 workshops: beeldend, architectuur, dans 

en theater. Wij hebben voor theater gekozen. We deden 2 spelletjes het eerste spel was “ 

Oehhh James, wasmachine en broodrooster het tweede spel was woeshh boing zip. 

Uiteindelijk deden we een toneelstuk genaamd: hoe zeg je dat. Het was gebaseerd op Tante 

Truus (bonte hond) over 

discriminatie iedereen 

mocht een eigen 

scheldwoord bedenken. En 

uiteindelijk deden we ook 

een flashmob bij die 

flashmob gingen we in 

slomotion lopen, en toen 

dansen. Tanisha, 

Moleesha, Daliyah en Lina 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAF 

We zijn eerst begonnen met het oefenen van het flashmob. Daarna 

zijn we ingedeeld in het vak architectuur. We hebben daar gebouwen 

gebouwd met lego. Niet zomaar gebouwen, maar gebouwen in de 

toekomst. Het moesten verticale gebouwen zijn, omdat het aantal 

mensen in Almere groeit. En Almere 

is horizontaal, dus als wij meer 

verticale gebouwen bouwen hebben 

wij meer plek. Het leukste en 

mooiste wat wij vonden was het 

samenwerken. En niet alleen onze 

klasgenoten, ook met de andere 

school. We hadden helemaal geen 

discussies. Toen we het af hadden, 

hadden wij de generale repetitie. 

Het ging als volgt: Eerst ging 

beeldend, daarna kwam theater, en 

daarna architectuur (wij) en daarna 

dans. En aan het einde van de show 

moesten de ouders denken dat het afgelopen was. Alles wat in de 

generale repetitie is geoefend, is gebeurd. Alleen tussen theater en 

architectuur was er nog een presentatie. In het flashmob moesten we aan het einde in een 

kring gaan staan. In dat kring dansten allemaal mensen. En toen was het show echt 

afgelopen  

Shantrisha, Roan, Sven en Rosanne  
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Groep 8 naar het KAF. 

Vrijdag 9 maart 2018 zijn wij met heel 

groep 8 naar het KAF geweest. We 

werden ingedeeld in 4 groepen; dans, 

theater, beeldend en architectuur. Wij 

(Eve en Lisa) zijn ingedeeld bij dans. 

Wij kregen dansles van Jacob. We 

hebben de dans in 3 delen gesplitst; 1 

de intro, 2 de dans en 3 freestyle. 

Toen we klaar waren met de dans, 

dachten de ouders dat we klaar waren. 

Maar de muziek ging aan en deden we 

de flashmob. Een flashmob houdt in; 

dat als 1 iemand gaat dansen, de rest 

ook opeens gaat dansen. 

Het was; super, fantastisch, geweldig 

en mega leuk!! 

Eve en Lisa. 

 

Wij zaten bij dansen en het was leuk. We 

leerden ook leuke en makkelijke moves. 

Onze meester heette Jacob. 

Het was op vr 9 mrt 2018. Wij kamen met de 

bus en toen we er een tijdje waren kregen we 

honger want we waren zo dom om geen eten 

mee te nemen maar we hadden wel geld mee 

om eten te kopen dus dat deden we op het 

einde. 

Na dat alle activiteiten werden gepresenteerd 

dachten de ouders dat het klaar was maar dat 

was niet zo we deden nog een flashmop dat is 

een spontane dans. 

Dat was ook leuk, alles was leuk dit is wat wij 

ervan vonden. 

Dwayne en Ayhan en Mazen. 

 

Klassenuitje naar Kaf 

We gingen naar het theater Kaf, dat is in Almere-Stad bij het water. En we gingen naar een 

soort zaal/lokaal. En daar gingen we even snel wat eten en drinken, toen we klaar waren met 

eten en drinken, gingen we naar onze activiteit, die we al eerder hadden gekozen. Er waren 4 

keuzes om uit te kiezen: Dans, Theater, Architectuur en Beeldend. Wij hadden gekozen voor 

dans, want bij dans kun je verschillende vormen gebruiken, en wij waren dus nieuwsgierig 

welke dansstijlen we zouden krijgen, het was een beetje hip-hop en breakdance. Je kon ook 

je eigen smaak toevoegen door een freestyle in toe te voegen. Dat deden we in verschillende 

groepjes van 2 tot 3. Later toen we alles hadden ingestudeerd. Hadden we nog een half uur 

om je freestyle langer te maken. En rond 15:00/15:30 gingen we met alle groepen (dus ook 

Theater, Dans , Architectuur en beeldend). daarna gingen we een generale repetitie houden. 

En om 15:45 kwamen de ouders, en om 16:00 begon het optreden/presentatie. En later toen 

alle presentaties/optredens waren geweest, deden we de flashmob, dat was een dans die we 

met de hele groep hadden aangeleerd (dus ook Architectuur, Theater, Dans en Beeldend). De 

flashmob werd aangeleerd door de choreograaf Jacob. En zo verliep onze dag. 

Angel & Nathalie 

 



  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 13  jaargang 6, 27 maart 2018 
 

 

Vrijdag 9 maart ging groep 8 naar 

het KAF. Er waren 4 verschillende 

groepen dans, theater, architectuur 

en beeldend. Toen we onze spullen 

hadden neergezet kwam Job. We 

gingen een dans oefenen en daarna 

ging je naar je groep. Bij beeldend 

gingen we in of uit zoomen. Als je uit 

ging zoomen kwam je een planeet 

tegen en als je inzoomt kwam je een 

atoom tegen. En dat moest je toen 

namaken. En toen we moesten 

presenteren voor de ouders. Toen 

deed Job dat de presentatie was 

afgelopen, maar op het eind deden 

we toen een flash mop. En toen was 

het echt afgelopen. 

Rita 

 

 

Vrijdag 9 maart is groep 8 naar KAF geweest. Toen we 

binnen kwamen moesten we onze jassen en tassen in een 

zaal laten. Daarna gingen we naar een grote zaal waar Job 

ons ging uitleggen wat we de rest van de dag gingen doen. 

Toen werden we ingedeeld in 4 verschillende groepen 

(Beelden, Theater, Architectuur en Dans). Wij zaten bij 

beelden. We kwamen binnen en 

gingen een filmpje kijken over 

inzoomen en uitzoomen. Toen 

moesten we iets knutselen . 

Daarna moesten we oefenen voor 

de presentatie. Toen kwamen de 

ouders binnen . Daarna gingen we 

de presentatie ook laten zien . 

Toen dachten de ouders dat ze weg 

mochten maar we gingen een 

Flashmop doen. Dat houd in dat 

iedereen uit het niks gaat dansen . 

Daarna gingen we allemaal naar 

huis.  

Baran, Jens, Joaquin en Lianne 
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“Goed gedaan” les 11 
Thema 11 van “Goed gedaan” is ‘Kiezen’ 

Het is goed als kinderen leren om zélf 

keuzes te maken en daar 

verantwoordelijkheid voor te dragen. 

Als kinderen groter worden, moeten zij 

immers steeds nieuwe keuzes maken. 

Doe ik mee met die groep? Loop ik boos 

weg of los ik het op? 

Kinderen die zélf hebben leren 

nadenken over de gevolgen van hun 

keuzes, kiezen dan beter! 

• Voordat je iets doet of kiest, moet 

je even nadenken: 

– Wat kan ik allemaal doen? 

Waar kan ik uit kiezen? 

– Wat gebeurt er dan? Wat zijn 

de gevolgen? 

– Wil ik dat? 

• Doe of kies dan wat jou het beste 

lijkt! 

 

Tips voor thuis 

• Vertel uw kind steeds waarom u 

bepaalde keuzes maakt. ‘Je moet 

fruit eten omdat je dan minder 

snel ziek wordt.’ of ‘Je mag niet 

op paardrijden omdat dat veel te 

duur is.’ Door een waarom te 

geven, leert uw kind waar je op 

moet letten als je kiest, en wat 

de gevolgen van een bepaalde 

keuze kunnen zijn. 

• Geef uw kind de ruimte om zelf 

keuzes te maken. Behoed hem 

voor gevaarlijke misstappen, 

maar weet dat een kind ook om 

moet leren gaan met 

tegenvallers! 

 

 


