
 
Basisprincipes Jenaplan 
 
 
1. Elk mens is uniek; met eigen waarde en waardigheid die onvervangbaar zijn. 

2. Elk mens heeft, ongeacht zijn ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal 
milieu, religie of levensbeschouwing het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, die in ieder 
geval wordt gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid 
op sociale rechtvaardigheid.   

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig met 
andere mensen,  met de zintuiglijke waarneembare en de niet zintuiglijk waarneembare 
werkelijkheid. 

4. Elk mens wordt steeds als totale persoonlijkheid erkend en waar mogelijk ook zo benaderd 
en aangesproken. 

5. Elk mens wordt als een cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken. 

6. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ieders onvervangbare waarde en 
waardigheid respecteert. 

7. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 
identiteitsontwikkeling. 

8. Mensen moeten werken aan een samenleving, waarin rechtvaardig, vreedzaam en 
constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 

9. Mensen moeten werken aan een samenleving, die respectvol en zorgvuldig de aarde en 
wereldruimte beheert. 

10. Mensen moeten werken aan een samenleving, die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in 
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 

11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door 
de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 

12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en 
samenleving tot (ped)agogische uitgangspunt voor hun handelen te maken. 

13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de 
kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden 
beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van personen en samenleving. 

14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische 
middelen. 

15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de 
basisactiviteiten:  gesprek, spel, werk en viering. 

16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats. 

17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en 
begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het 
initiatief van de kinderen zelf een belangrijke rol. 

18. In de school neemt wereldoriëntatie een belangrijke plaats in, met als basis ervaren, 
ontdekken en onderzoeken, alleen en in groepen. 

19. In de groep vinden gedrags- en prestatiebeoordelingen  van een kind zoveel waar mogelijk 
plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem/haar. 

20. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. 
Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 
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Van de redactie  
 

Wat doe jij als je Rondje Hoeve in je handen hebt?  

Zoek je meteen jouw stamgroep op om te kijken of alles er goed in staat? 

Of bekijk je ook de omslag van Rondje Hoeve?  

Donna en Maud hebben prachtige foto's uitgezocht voor dit lentenummer 

en samen met Jeannet een hele mooie omslag gemaakt. Kijk er maar eens 

goed naar voordat je begint met lezen.  

 

Veel kijk- en leesplezier met Rondje Hoeve Lente! 

 

                 
Kaj (Vossen) - Roxeanne (Panda’s) - Maud (Flamingo’s) – Donna (Uilen) 

 

Inhoud 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib6JyurqPaAhVS-aQKHWVmC8EQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fes.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Ffila.html&psig=AOvVaw2SE5kOpLrPNXzUwgZ16S5C&ust=1523025527221447
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Lieve kinderen 
 

De vogels fluiten 

Nu de zomertijd er weer is, word ik iedere morgen 

wakker door het gefluit van de vogels in de tuin. Nog 

voor mijn wekker afgaat, hoor ik het eerste vogeltje 

voorzichtig fluiten. Na zo’n tien minuten fluit een 

enorm orkest een ochtend symfonie. Er is niets fijners 

dan zo wakker worden. Bij het lentegevoel horen ook 

de lekkere geuren van de bloesem, het prille groen aan 

de takken en de dartelende lammetjes in de wei.  

Heb je al dat vrolijks nog niet gezien of gevoeld? Ga dan eens samen met je ouders 

een wandeling maken door het bos, langs de wei of in je buurt. Ik beloof je een 

bruisend lentegevoel! 

 

Trots op onze leerkrachten! 

Heb je het ook gemerkt? In maart was de ene na de andere leerkracht ziek. Gelukkig 

heb ik hele lieve collega’s die uit zichzelf extra willen helpen, daardoor hebben we geen 

groepen naar huis hoeven sturen.  

Als er veel leerkrachten ziek zijn, gaan de leerkrachten die niet voor de groep staan of 

staan ingeroosterd, remedial teachers, interne begeleiders en de directie voor de 

groep staan. Een enkele keer krijgen we een invalkracht uit de PiO-invalpool.  

Als alle leerkrachten invallen dan  kunnen ze geen extra hulp geven aan individuele 

kinderen of kleine groepjes. We vinden het gewoon belangrijker om alle groepen dan 

les te geven. Dat vind jij toch ook? 

 

Leerkrachten 

In maart is Mirjam, één van de leerkrachten van de Vossengroep, gevallen en heeft 

haar enkel gebroken. Wat een pech! Nu mag ze de komende weken niet haar enkel 

belasten, dus kan ze niet lopen en lesgeven. Gelukkig komt er iedere week een 

invalkracht om les te geven aan de Vossen en werkt Irene 

af en toe een extra dag. We hopen Mirjam in mei weer 

vrolijk rond te zien lopen. Van harte beterschap Mirjam! 

 

Na de meivakantie gaat Wendy een week op studiereis 

naar Canada. Dit is een onderdeel van haar opleiding tot 

rekenspecialist die ze aan de Hogeschool Windesheim 

volgt. Niet alleen jullie kinderen profiteren van de 

rekenknapheid van Wendy, maar ook de andere 

leerkrachten kunnen Wendy om hulp vragen.  

Veel succes Wendy! 
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Deze maand is Martine Overweg bij ons komen werken. Martine werkt samen met 

Femke in de Uilengroep en ze valt op donderdag in bij afwezigheid van leerkrachten. 

Ze is in 2016 afgestudeerd aan de Pabo en heeft sindsdien in de bovenbouw gewerkt. 

We zijn blij met haar komst. Veel plezier en succes Martine op de Hoeve! 

  

 

Sociale veiligheid 

In maart hebben de kinderen van groep 5 t/m groep 8 

een korte vragenlijst ingevuld over de sociale veiligheid 

op de Hoeve. Ieder schooljaar nemen we de enquête af 

zodat we kunnen lezen hoe jullie je voelen op school, in de 

groep en tijdens het buitenspelen. Het is belangrijk dat je 

je prettig voelt op school, vriendjes hebt en niet gepest 

wordt. 

Eind april komt de enquête op de website te staan en kun je 

samen met je ouders kijken naar het verslag. 

 

Koningsspelen 

Vlak voor de meivakantie op vrijdag 20 april hebben we onze jaarlijkse Koningsspelen 

waar alle midden- en bovenbouwkinderen aan meedoen. Die dag kom je niet in je gewone 

kleding naar school, maar in je sportkleding. We gaan allerlei sportieve activiteiten 

doen op het voetbalveld. Heb jij ook al zo’n zin om lekker te bewegen? Vind je het leuk 

als je ouders ook komen? Dat mag. Je ouders kunnen zich opgeven voor de 

Koningsspelen. Een sportievere start van het weekend bestaat er niet! 

 

Dag allemaal. Veel plezier met het kijken en luisteren naar vogels!   

 

De groeten van Nancy 
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Kikkernieuws
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             Judo 

Meester Martin 

heeft met de 

Kikkers allemaal 

oefeningen gedaan. 

We hebben de draak 

verslagen. Op de zee 

konden we elkaar 

goed vasthouden en begeleiden. Het spel 

tenenpakkertje vonden de kinderen erg leuk. 

Iedereen heeft een judodiploma gekregen. 

Ik ga naar de dokter. 

De kinderen 

maakten allemaal 

een vouwwerkje 

van de dokter, de 

zuster of een 

ziekenauto. 

 

 

 

Er werd vooral heel veel gespeeld. De kinderen konden naar de dokter, die zijn 

praktijk op de gang had. Daar namen ze plaats in de wachtkamer. De assistente 

riep de mensen binnen. Daarna deed de dokter onderzoek. Als het heel ernstig 

was, dan werd het kind naar het ziekenhuis gestuurd. In het winkeltje op de gang 

konden de medicijnen opgehaald worden. De rolstoel was regelmatig bezet en ook 

de krukken werden gebruikt. 

 
Jasper Delen, de vader van Jesse, die op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis 

werkt, heeft over zijn beroep verteld. Hij heeft ook laten zien wat hij doet 

tijdens zijn werk. 



          Kinderen wereldwijd 
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Het paasproject ging over kinderen wereldwijd. 

Iedereen woont op een plek op deze aarde, iedereen 

ziet er anders uit. Welke werelddelen zijn er en wat 

kunnen we daarvan leren. De klas werd omgetoverd en 

er werd in verschillende werelddelen gewerkt. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika: In de bouwhoek bouwen Musab, Joyce en Faye 

Afrikaanse huisjes. Joyce heeft kleding aan uit Ghana. 

 

Jasmijn en Nienke onderzoeken de wereld 

China: Finn en Kyna maken een tekening met een chinees 

teken erbij. Dit wordt een draak. Een groepswerk. 

Amerika: Caleb en Luuk  

De wereld in land en water 

Oceanië: In Australië wonen veel verschillende 

bijzondere dieren, zoals de Wombat en de Kangoeroe.  

Antarctica: in het huisje in de kou spelen 



DE BEVERS  
VERTELLEN OVER... 
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   Noor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de speelgoedbeurs 
heb ik heel veel 

gekocht. Ik heb een 
horloge gekocht, 

playmobile en een 
legerpet. De 

speelgoedbeurs was 
heel leuk! 

Liam 
 

Verhaaltje: 
Sonja ging naar de 

speelgoedbeurs op 
school. Ze had een beer 

mee, een bal en een 
boek. Het begon. Er 

kwam niemand. De juf 
zei: Kijk eens Jip, kom 

maar eens hier kijken. 
En het was goed. 

Maud en Noor 
 

Op school hebben 

Reggie en Liza 
paaseieren verstopt. We 

gingen met alle 

middenbouwgroepen 
zoeken. Er waren witte, 

rode, blauwe en roze 
eieren verstopt. Het was 

heel leuk. Daarna 
hebben we ze 

opgegeten. 
Reggie, Jasmijn en Nick 
 

Project afval 

Veel afval is niet goed voor het 
milieu. Afval wordt hergebruikt. 

Alle poep en plas gaat naar het 
riool. Daarna wordt het in de 

fabriek gezuiverd. Dan is het 
water niet meer vies. Soms 

wordt afval verbrand. We gingen 
met de klas afval bekijken. We 

moesten vertellen waar het 
afval van gemaakt was en waar 

je dat dan moet weggooien. We 
keken ook een filmpje over 

huishoudelijk afval. Daar zagen 
we dat het afval in een oven 

wordt gedaan. 

Brigit, Jan-Jaap, Fleur en Lieke 
 

Hockey 
Wat heb je nodig; een 

bal en een stick. 
Sebastiaan, Jelijn en 

Dion 
 



DE BEVERS  
VERTELLEN OVER... 
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Schooltennis 

De trainer ging ons 

lesgeven over tennis. Het 
was best leuk want we 

moesten een bal slaan met 
het racket. We moesten 

ons evenwicht bewaren 
omdat we de bal op het 

racket moesten leggen. 
Ook moest een van ons een 

bal rollen en de ander de 
bal slaan. En ook mocht je 

de bal slaan en de ander 
moest hem vangen. 

Timo, Sjoerd en Daniël 
 

Het nieuwe schilderij 

We hadden op school een schilderij op de 

muur. Dat was al 7 jaar oud. Het was tijd 
voor een nieuw schilderij. De kinderen 

van De Hoeve hebben het schilderij met 
elkaar gemaakt. Hij hangt nu bij het 

podium. We vinden het een mooi 
schilderij. 

Ties, Maxime en Bashier 
 

Het nieuwe digibord. 

Na de voorjaarsvakantie stonden in 

alle klassen nieuwe digiborden. Onze 
juffen moesten er wel even aan 

wennen. Het oude digibord was wel 
10 jaar oud. Op de oude konden we 

het beeld niet goed meer zien. 
Josefien, Marc en Marit 
 

Het brein 

In de Bevers hebben we een project over 
het brein gedaan. We hebben er veel van 

geleerd. Nu weten we veel van het brein.  
Daan en Tim 
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Buitenspelen in de 

      LENTE  

 
Hoera! Het is weer lente! Het wordt weer wat warmer buiten en het zonnetje 
schijnt steeds meer. Prachtig weer om lekker veel buiten te spelen. Op deze 

pagina zie je een aantal leuke buiten speel ideeën voor dit mooie seizoen. 
 

 

Ga op onderzoek uit in de natuur 
In de lente is zo veel moois te vinden 

in de natuur; kleine beestjes, nieuwe 
knoppen aan bomen, bloemen of 
kleine plantjes. Ga met een 

vergrootglas en/of een insectenpotje 
je tuin in en ga op zoek naar al dit 

moois. Wat kan jij allemaal vinden? 

 
 

    
 

   
 

 
 

   
 

 
 

Lente tikkertje 
Een kind is de lente fee (de tikker). 

Dit kind probeert zo veel mogelijk 
andere kinderen te tikken. Als je 

getikt wordt, verander je in een 
bloem (ga stil staan met je armen 

omhoog). Je mag pas weer mee 
doen als je door twee andere 
kinderen wordt bevrijd. Ze kunnen 

jou bevrijden door om de beurt één 
van je armen omlaag te doen. Als 

allebei je armen omlaag zijn, mag 
je weer mee doen.  

   
 

Klapspelletjes 
Ga met z’n tweeën tegenover elkaar 

staan en klap met je handen tegen 
elkaar. 
De Wasberen hebben twee leuke 

klapspelletjes voor jullie bedacht: 

 

  

 
 
 

     
 
 
 
 

Alfabetje 

Tikkie aa, aa, aa 

Tikkie bee, bee, bee 

Tikkie aa, tikkie bee 

Tikkie aa, bee, cee 

 

 

 

 

Pepsi cola 

Pepsi, Pepsi cola 

Nora, Nora Sisi 

Wie er lacht, krijgt 

een opdracht 

Wie beweegt, krijgt 

er twee 

En de tijd gaat nu 

in… 

10, 9 ,8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1 Pepsi! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ium3oIraAhXCblAKHZW6A8kQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/414049759472624934/&psig=AOvVaw11k2_8z5cPzkh9Qd6MWgrU&ust=1522162782029036
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ium3oIraAhXCblAKHZW6A8kQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F414049759472624934%2F&psig=AOvVaw11k2_8z5cPzkh9Qd6MWgrU&ust=1522162782029036
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Leestip: Superjuffie op de Zuidpool 
 

Superjuffie op de Zuidpool gaat over een juf die in een superheld verandert als 

er dieren in nood zijn. Op een dag gaat ze trouwen. Nou, ja dat was de 

bedoeling… Precies op die dag wordt ze ontvoerd. Wil je weten hoe dit afloopt? 

Lees dan het boek! 

 

 

Lezen is gezond en leuk. Het is ook heel goed voor je, dus lees dit boek! 

 

 

Noortje, Linde en Xahida (PIN) 



De wereld is van iedereen! 
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Wij hebben een project over Kinderrechten en wij 

hebben een boekje gemaakt. We hebben A4-tjes 

voor de bladzijden gebruikt en hebben de tekst 

getypt. Er staat veel informatie in en we hebben er 

tekeningen bij gemaakt. 

Rosalie en Ariëlle 

Wij hebben een poppenkast gemaakt. We hebben 

er veel tijd ingestoken. De poppen zijn van papier 

gemaakt en we hebben ze met satéprikkers 

omhooggestoken. We hebben twee rechten 

gekozen: recht op school en recht op schoon water. 

Gert, Nick, en Ravi 

Ons groepje heeft het vooral over gehandicapten 

gehad. Wat kunnen ze wel en niet. We hebben het 

ook over het verschil tussen rijk en arm gehad.  De 

rijken zitten binnen met wat ze nodig hebben en 

de arme mensen leven buiten op straat. 

Anouk, Caithlyn, Emelie en Izzy 

Wij hebben een poster gemaakt en het ging 

eigenlijk wel goed. Iedereen had wat te doen. Sven 

deed de tekst, Sem de tekeningen en Liano het 

slot. Wat in het rode staat, is de slechte wereld en 

wat in het oranje staat, is de goede wereld.  

Liano, Sem en Sven 

Wij vinden recht op familie, onderwijs en een 

gezond leven het belangrijkst. Wij hebben een 

toneelstuk voorbereid met de personen Chantal 

Janzen, Gerard Joling en Najib Amhali. We vinden 

dat het leuk over moet komen, dus zo zijn we op 

het idee gekomen. 

Job, Nubel, Matthijs en Tygo 



De wereld is van iedereen! 
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Wij hebben een filmpje gemaakt en daarin laten we 

zien hoe onze perfecte wereld eruitziet. We 

speelden eerst bij elk recht na hoe het gaat in 

sommige landen en daarna hoe het volgens ons zou 

moeten. 

Rayan, Roos, Eva en Nikita 

Wij hebben twee wereldbollen gemaakt. Eén bol is 

gemaakt wat volgens ons goed is en de andere wat 

slecht is. De bollen hebben we van papier-maché 

gemaakt, daarna geverfd en plaatjes erop gemaakt. 

Het belangrijkste recht is een schone wereld.   

Julia en Liselotte 

Wij hebben drie kinderrechten uitgekozen: 

onderdak, onderwijs en kinderarbeid. Wij hebben 

die verwerkt in een toneelleesboek. De 

hoofdrolspeler is Jaafar. Hij heeft twee broertjes 

en een zusje. 

Maud, Sylvia en Eline 

Ons belangrijkste recht is een schoon milieu, maar 

andere rechten vinden wij ook heel belangrijk. Wij 

hebben een negatieve en een positieve wereld van 

piepschuimbollen gemaakt. Daarop hebben wij 

bordjes neergezet. 

Jorick, Huub en Tobias 

Wij hebben vijf rechten uitgekozen en daarover 

hebben wij een filmpje gemaakt. Het filmpje gaat 

over hoe het wel en niet moet. Markus heeft het 

gefilmd met de iPad. Thijs, Hanna en Wouter 

hebben de rollen gespeeld. 

Wouter, Thijs, Markus en Hanna 
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Pinguïns 
De Pinguïns zijn dinsdag 20 maart naar verzorgingscentrum De Koperhorst geweest. 

We zijn naar verzorgingscentrum de Koperhorst geweest. Dat is een bejaardentehuis in Amersfoort. 

Eerst kregen we ranja en daarna mochten de meiden mee voor een rondleiding. Zij mochten ook 

meezingen met het koor. Na de meiden waren de jongens aan de beurt. Het was erg groot. Er waren 

zelfs een supermarkt en een kapsalon in het verzorgingstehuis. Na de rondleiding kwamen de 

ouderen naar beneden en gingen we spelletjes met ze spelen. We hadden op school ook vragen 

bedacht die we de bewoners konden stellen. We hebben ook nog tekeningen gegeven die we op 

school hadden gemaakt. Het was super gezellig en we hebben veel geleerd over ouderenzorg en veel 

verhalen gehoord over vroeger.  

De Pinguïns 
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Wat vonden de Pinguïns het leukst tijdens het bezoek aan de Koperhorst? 
 
Jazz:   “Alles.” 
Pepijn:  “Dat ik een tekening mocht geven aan een bewoner.” 
Eric:  “Spelletjes spelen met de bewoners.” 
Juke:   “Ik vond alles leuk.” 
Olivier:  “De spelletjes.” 
Lizzie:  “Spelletjes spelen met een oude mevrouw.” 
Nigel:  “Mens-erger-je-niet spelen met een meneer.”  
Anna:  “Alles.” 
Jan:  “Spelletjes spelen met de bewoners.” 
Lieve:  “Alles.” 
Eva:  “Alles.” 
Micha:  “Dat ik een bewoner heb geïnterviewd.” 
Gijs:  “Spelletjes spelen.” 
Mats:  “Alles.” 
Enya:  “Spelletjes spelen met de bewoners.” 
Mara:  ‘’Dat ik een hondje mocht aaien.” 
Xahida:  “De ouderen interviewen en een tekening geven.” 
Linde:  “Spelletjes spelen met de bewoners.” 
Noortje: “De bewoners interviewen en spelletjes met ze spelen.” 
Bram:  “Spelletjes spelen.” 
Ruben E: “De bewoners interviewen” 
Marloes: “Dat we mee mochten zingen met het vrouwenkoor.” 
Ruben B: “Alles.” 
 
Pieter, Sjoerd en Ezra waren helaas niet mee naar het verzorgingstehuis. Dit vonden zij het leukst aan 
het project over ouderenzorg. 
 
Pieter:  “Een tekening maken voor een oude meneer of mevrouw.” 
Sjoerd:  “Ouderwetse foto’s maken.” 
Ezra:  “Dat we foto’s gingen maken met een app waarop je heel oud lijkt.” 
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Interviews 

Deze vragen hebben wij gesteld aan onze nieuwe meester en juffen: 

1. Waarom ben je hier gekomen? 

2. Wat vind  je van een Jenaplanschool? 

3. Wat zijn je hobby’s? 

4. In welke bouw werk je en waarom? 

5. Welk vak vind je het leukste om te geven? 

 

Marinda:  

1. Omdat ik het een leuke school vind. 

2. Ik vind het goed onderwijs. 

3. Scouting, zwemmen en lezen. 

4. Onderbouw voor de instroomgroep de Eekhoorns.  

5. Lezen, ik vind het leuk hoe dat bij de kleuters gaat. 

Hilde: 

1. Omdat ik het een leuke school vind!  

2. Omdat er veel projecten zijn. 

3. Sporten, volleybal, bootcamp en wandelen. 

4. Middenbouw, omdat  ik de leeftijden leuk vind. 

5. Ik vind het allemaal leuk, rekenen het leukste.  

6. Nog een leuk weetje: ik woon op Texel! 

Gaby: 

1. Ik vind het een leuke school. 

2. Ik vind het leuk dat we van elkaar leren. 

3. Zwemmen , handletteren en spelletjes spelen. 

4. Middenbouw, omdat ik het leuk vind om wat anders 

te doen. Ik werkte eerst in de bovenbouw. 

5. Rekenen, omdat ik het vroeger ook heel leuk vond. 
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Trudy:  

1. Omdat mijn dochter hier op school zit en ik vind 

het een leuke school. 

2. Ik vind het een goede manier om te leren. 

3. Knutselen, shoppen en uit eten gaan.  

4. Onderbouw, als klassenassistent. 

5. Ik vind knutselen met kinderen wel heel leuk en 

voorlezen vind ik ook heel leuk. 

Inge: 

1. Ik was heel enthousiast toen ik deze school zag. 

2. Heel leuk!  

3. Korfballen en paardrijden. 

4. Middenbouw, omdat ik het leuk vind. 

5. Ik vind alles eigenlijk wel leuk, maar spelling en 

rekenen het leukste.  

Martine: 

1. Omdat het een Jenaplanschool is. 

2. Omdat ik denk dat kinderen meer gemotiveerd 

zijn. 

3. Skiën, koken en reizen. 

4. Bovenbouw, dat vind ik de leukste leeftijd! 

5. Spelling en project. 

Yannick: 

1. Ik vind het een leuke school. 

2. Ik vind het leuk dat we veel van elkaar leren en om  

te kijken of iemand kan helpen. 

3. Zwemmen, handletteren en spellen spelen met 

vrienden. 

4. Middenbouw, omdat ik het leuk vind om wat 

anders te doen. 

5. Rekenen, omdat ik dat vroeger ook leuk vond.  

 

Bedankt voor de interviews! 

Van Kaj (Vossen) en Roxeanne (Panda’s) 



Wasberen 
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Schooljudo 

6 weken lang kregen wij op donderdag judo-les van meester 
Martin. We speelden spelletjes en leerden hoe we draken konden 

verslaan. Na 6 weken kregen we een echt judo diploma. 
 

     
 

    
 
Project ‘de dokter’ 

Tijdens het dokter project werd er door de kinderen druk gespeeld in de 
apotheek en in de behandelkamer. Er werden medicijnen geteld en met de 
stethoscoop geluisterd of het hart goed klopt. Er kwam ook een echte dokter op 

school. Hij liet bij Maya zien hoe je een arm gipst en bij Pepijn deed hij een nek-
kraag om. 
 

       
 

              



Wasberen 

Project ‘kinderen wereldwijd’ 
Tijdens dit project hebben we het veel gehad over kinderen uit  

andere landen. Een paar kinderen wisten al te vertellen dat de 
mensen in China niet met mes en vork eten, maar met stokjes. 
Dat wilden wij ook wel eens proberen.  
 

     
 

          
Lente 

Na een koude winter begint het buiten eindelijk 
warmer te worden. Het zonnetje schijnt meer en er 

beginnen allemaal bloemen te bloeien. Het is weer 
lente! Thura en Mirthe hebben groenten voor de 
moestuin gezaaid en Maks, Milan en Thijs hebben 

een mooie lente tekening gemaakt. 
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Babynieuws uit de Wasberengroep 

 

Een paar weken geleden vertelde ik de kinderen dat ik een geheimpje had. Meteen werd er 

druk geraden: ‘Je hebt je haar geverfd’, ‘je gaat verhuizen’, ‘je krijgt een puppy’, maar niets 

van dat alles was waar. Om de kinderen een beetje te helpen liet ik een echofoto op het 

digibord zien. Meteen werden de ogen van Kim heel groot; ‘je hebt een baby in je buik!’.  

Nu het geheim geraden was, kwamen er heel veel vragen los bij de kinderen: ‘Hoe eet een 

baby?’ ‘Hoe dik ga je worden?’ ‘Hoe komt de baby uit je buik?’ ‘Is het een jongen of een 

meisje?’  Ik vertelde dat je nu nog niet kunt zien of het een jongen of een meisje wordt. Een 

kind ging staan en riep: ‘Nee, natuurlijk kan je dat nu nog niet zien. Zijn hoofdje is nog 

kaal!’ 

Ik kijk ernaar uit om de komende maanden van mijn zwangerschap samen met de 

Wasberen te gaan beleven. 

 

Groetjes, juf Yvette                                                                    
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Een blik op De Vossen in de werktijd… 
 

Hier zit Jurre op het 

leesbankje te lezen 

met muziek. Er mogen 

maximaal vier 

personen op zitten. 

 

 

Hier is Stef 

een 

bouwwerk 

van K’nex 

aan het 

maken. Dat 

kan je ook 

aan je doel 

toevoegen.  

Hier is Nadja Engels aan het 

maken. Er zijn drie levels, in 

die levels zitten verschil-

lende oefeningen.  

 

 

Danique en 

Sabijn zijn aan 

het samenlezen 

uit een 

samenleesboek.  

 

 

[Trek de aandacht van uw 

lezer met een veelzeggend 

citaat uit het document of 

gebruik deze ruimte om 

een belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit 

tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

 

 

Marlen is hier topografie 

aan het doen. Bij topo zijn 

er ook drie levels: 

Nederland, Europa en De 

Wereld. 

 
Björn en Jos 

hebben een 

toren van 

Kapla 

gemaakt in 

de werktijd. 

De toren was 

zo hoog als 

het plafond 

in de 

bovenbouw-

gang.  
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…bij de dagopening en tijdens het project! 
 

 

Hier zitten allemaal 

kinderen te werken 

aan een project. Ons 

project gaat over de 

rechten van het kind. 

Wij kijken allemaal 

filmpjes over de 

Kindervredesprijzen. 

De opdracht is om een 

perfecte, ideale wereld 

te maken. 

 

Hier zitten Sylke, 

Benthe, Kaj en 

Maudy na een 

dagopening over 

Mega Mindy (Kaj), 

de kerstman 

(Sylke), de 

paashaas (Maudy) 

en Sinterklaas 

(Benthe). 

We hebben er één 

week voor 

gekregen om onze 

perfecte wereld te 

maken. We hebben 

twee weken 

filmpjes gekeken 

om inspiratie op te 

doen. 

 

====== 

We maken allemaal 

posters en Powerpoints 

en allemaal andere 

dingen. We moesten in 

groepjes werken om de 

perfecte wereld te 

maken. Iedereen had 

een ander idee maar we 

kwamen er toch uit. 

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Linn en Noa.  

De teksten zijn geschreven door Maudy en Lieke. 
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  Dolfijnen 
Tijdens het project over de ouderenzorg hebben de Dolfijnen      

bezoek gehad van bewoonster mevrouw Keller (78 jaar) en 

twee verzorgers. De Dolfijnen hadden een aantal mooie vragen 

voor de bewoonster en de verzorgers. 

Hoe oud is de oudste opa of oma in het verzorgingstehuis? 

Antwoord: 102 jaar.  Als je 100 jaar wordt dan komt de burgemeester langs met een bloemetje. 

Hoe voel je je als je ouder wordt? 

Antwoord: Ik ben blij dat ik ouder mag worden. Je bent meer moe en je loopt moeilijker. 

Wat doe je allemaal als je ouder bent? Hobby’s? 

Antwoord: We spelen spelletjes bijvoorbeeld: klaverjassen, jokeren en ganzenborden. Ook hebben we een 

tovertafel. We puzzelen ook graag.  

van Judi, Suze en Fiep 

Hoe voel je je als je in een rolstoel zit?  

Antwoord: Niet fijn. Anders kan je kan 

gemakkelijk vallen. 

Waarom krijg je een rollator?  

Antwoord: Je spieren zijn niet goed meer. 

Waarom hebben oudere mensen vaak een 

hoedje op?  

Antwoord: Dat staat netjes. 

Waarom hebben ouderen een traplift?  

Antwoord: Ze kunnen niet de trap op lopen. 

Waarom krijgen oudere mensen sneller een 

gehoorapparaat?  

Antwoord: Als je ouder wordt dan hoor je steeds slechter. 

van Tim & Thijs  

Mag je zelf kiezen wat je eet of mag je het zelf maken of is het zo dat je mee moet eten met de groep?  

Antwoord: Er wordt lekker gekookt voor ons. Je eet wat de pot schaft. 

Hebben de ouderen ook uitjes met elkaar in een verzorgingstehuis? 

Antwoord: ja, naar de dierentuin bijvoorbeeld. Naar de Ikea met mijn familie. Naar de Eurofleur (tijdens kerst).   

Hoe word je verzorgd? 

Antwoord: Met heel veel liefde. 

Hoe ziet een dag van mevrouw Keller 

eruit?  

Ontbijten, douchen, aankleden, krant 

lezen + puzzel maken, kopje koffie 

drinken, kinderen bellen (via skype met 

familie in Amerika), lunchen, sporten; 

fietsen op de hometrainer en lopen in de 

gang, rusten, thee drinken en bezoek ontvangen, rond half 6 met elkaar eten, koffie drinken op mijn eigen kamer 

en dan word je naar bed gebracht.          

Van Jaro en Madelief 

Als je gaat krimpen is dat hetzelfde als groeipijn? 

Antwoord: Nee, dat voel je niet. 

Waarom krijgen sommige mensen een nieuwe heup? 

Antwoord: van alle zorgen ;-) omdat ze niet meer goed zijn. 

Waarom  krijg  je soms witte haren als je ouder wordt? 

Antwoord: Dat heeft te maken met het pigment. 

Van Lauren en Sara 
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De kunstwerken van Milan, Anne, Yannick, Sil, Tolai en Yip 

Valou neemt afscheid van de 

groep en is nu met verlof. 

 

Een 

zelfgemaakte 

tekening van 

Joe. 



Van de Eekhoorns 
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De eekhoorns zijn 5 maart ook weer begonnen. Er is veel te doen en te 

ontdekken hier op school.  

 

 

 

puzzelen 

 

 

 

 

 

kleien       poppenkast en bouwhoek 

 

       

           buitenspelen        
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in de kring  
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“De wereld is van iedereen” 

De bovenbouw heeft een project gehad over de rechten van het kind. We hebben er veel geleerd 

over welke rechten we hebben, hoe belangrijk ze zijn en hoe ze zichtbaar zijn in onze wereld. Ook 

hebben we nagedacht over welke verbeteringen we zouden willen zien.  

 

Dit zijn onze wensen voor onze wereld. 

Ik wens dat iedereen een huis heeft. (Silver) 

Ik wens dat er genoeg geld is voor iedereen. (Tom) 

Ik wens dat de wereld zich aan de kinderrechten houdt en dat iedereen goed voor elkaar zorgt. 

(Sanne) 

Ik wens dat er geen oorlog is. (Sem) 

Ik wens dat iedereen een wens kan doen. (Dirk-Jan) 

Ik wens dat iedereen een familie heeft en onderdak. (Zoë) 

Ik wens dat ik nooit meer gepest wordt en dat er geen oorlog meer is. (Fraukje) 

Ik wens dat er geen oorlog meer wordt gevoerd. (Tim) 

Ik wens dat er allemaal schoon water is en dat er waterzuiveringsfabrieken zonder gas zijn. (Tygo) 

Ik wens dat iedereen heel lief is tegen elkaar.  (Bram D.) 

Ik wens betere zorg voor gehandicapten.  (Isa) 

Ik wens dat iedereen een grote vriendschapsband heeft. (Lieke) 

Ik hoop dat er vrede komt. (Donna) 

Ik wens dat er geen oorlog meer is.  (Fay) 

Ik wens dat iedereen gelijk is en dat er geen oorlog meer is.  (Eline) 

Ik wens dat iedereen een goed leven heeft en dat het met de natuur niet slechter maar beter gaat. 

(Ella-Lise) 

Ik wens dat iedereen evenveel liefde, geld en zorg krijgt. (Elin) 

Ik wens dat er nooit meer gepest wordt. (Wesley) 

Ik wens… een wereld zonder oorlog (Joy) 

Ik wens dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. (Bram A.) 

Ik wens dat iedereen een huis en te eten heeft. (Frédérique) 

Ik wens dat er de komende jaren meer scholen worden gebouwd. (Hidde) 

Ik wens dat iedereen gelukkig is, iedereen elkaar blijft helpen als dat nodig is en dat iedereen het afval 

dat ze zien weggooien in de prullenbak. (Madina) 

Ik wens dat iedereen recht heeft op gelijkheid. (Emma) 

Ik wens dat iedereen gelukkig wordt. (Anna) 

Ik wens dat ieder kind naar school kan en dat er geen oorlog meer is. (Daniël) 

Ik wens dat iedereen een eigen geloof mag hebben. (Floris) 

Ik wens dat ieder mens/kind een mooi leven heeft en niet eenzaam is.  (Sanneke) 

Ik wens dat alle landen zich aan de kinderrechten gaan houden. (Jesse) 

Ik wens dat over 20 jaar niemand meer in armoede leeft. (Floor) 

Ik wens dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. (Linde)  
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De verslagkring 
In groep 8 maken alle kinderen een werkstuk. De werkstukken worden daarna  

in een verslagkring gepresenteerd aan de stamgroep.  

Afgelopen weken hebben we veel geleerd van deze groep 8 Uilen. 

De ‘wist-je-datjes’ zijn geschreven door de Uilen die naar de presentaties 

gekeken en geluisterd hebben. 

 

 

Brillen gemaakt door: Emma 

 Dat je +8 of -8 sterkte kunt hebben? 

 Dat je je ogen kunt laseren? 

 De naam bril van het mineraal beril komt? 

 Dat brillen al in 1960 werden gemaakt? 

 Wist je dat stieren kleurenblind zijn? 

 

               Paarden gemaakt door: Ella Lise 

 Wist je dat er meer dan 120 paardenrassen bestaan op de wereld? 

 Wist je dat de paarden door de jaren heen veranderen? 

 Dat het vroeger een mannensport was? 

 Dat paarden edele dieren zijn? 

 Dat er heel veel verschillende paardensporten zijn? 

 

                                                          Hulphond gemaakt door: Lieke 

 Dat er speciale hondenrassen geschikt zijn? 

 Dat er verschillende soorten zijn? 

 Dat er honden zijn die wel 6 meter diep kunnen ruiken? 

 Er zijn hulphonden voor land en water 

 

Schoonheidsspecialist gemaakt door: Zoë 

 Dat je puisten krijgt van patat, cola en mayonaise? 

 Het is heel slecht als je puisten uitknijpt? 

 Dat je heel veel opleidingen moet doen? 

 Dat die je make-up doet en je nagels lakt? 

 Dat ze nagels lakken? 

 

Roken gemaakt door: Joy 

 Dat je ook elektrisch kan roken? 

 Dat je er zwarte longen van krijgt? 

 Dat nep roken ook slecht voor je is? 

 Dat er een soort plant in zit? 

 Als je rookt kan je ziek worden? 

 

We kijken nog uit naar de presentatie van Tom en Sem. Tom gaat ons meer leren over de 

luchtverkeersleider. En Sem gaat ons nog van alles vertellen over de verreiker.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iS%2bsozn3&id=2FFE31C0594E6B68125C513FD5C464292B9ECB71&thid=OIP.iS-sozn3P1AeAA2h80dmzgHaFS&q=paarden+kleurplaat&simid=607989916181139338&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0uuyNPwX&id=7EBADF44288AF6FC188A52304F1C8E4D54B8D914&thid=OIP.0uuyNPwXRr1M7y1NmsHa4gHaHa&q=nagels+kleurplaat&simid=608036314697500070&selectedIndex=6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s9TD5oEJ&id=6E9BE2EB705CBA1B9C963071D5E90C3C0156F394&thid=OIP.s9TD5oEJNhFwt3aksllywwHaKf&q=hulphond+kleurplaat&simid=608027419788905170&selectedIndex=1
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Wist je dat je je hersenen kan laten 
groeien?  

Wist je dat jouw brein op een walnoot 
lijkt?  

Wist je dat je hersenen zijn opgesplitst 
in twee delen: 

Een linker hersenhelft en een rechter 
hersenhelft. 

Wist je dat wij allemaal breintrucs 
hebben gedaan? Kijk maar hieronder!  

 

 

Probeer het 

zelf maar 

eens! 

Wat zie je in 

deze twee 

plaatjes?  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz7LnjporaAhXQfFAKHTMEDvkQjRx6BAgAEAU&url=https://twitter.com/huzunluponcik/status/927547910933299200&psig=AOvVaw0ws8JSEQ0Vx7Kf968cncZo&ust=1522164495794483


We hebben het verhaal 
van Joris de gelukkige egel 
op het podium gespeeld! 

We hebben bezoek gehad! We hebben allerlei vragen gesteld aan een 
bewoonster en twee zorgmedewerksters van De Stuifberg. 

Thema: 
Ouderenzorg 

 Sjoelen 

Kegelen 

Stoepranden 
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De Vlinders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ouderenzorg 

Er was eens een oudere mevrouw in 

onze klas.  

Er waren ook een paar bevers bij 

gekomen. 

We stelden een paar vragen aan de 

oude mevrouw.  

Er waren ook zorgmedewerkers mee.  

Zij vertelden veel. We vonden het heel 

leuk 

Van: Lize en Sienna 
 

Hockeyles 

We kregen een hockeyles bij 

de hockeyclub. 

We gingen leren drijven, maar 

degenen die op hockey zaten 

konden het natuurlijk al. 

We gingen spelletjes doen.  

We gingen een parcours 

doen. We gingen een 

wedstrijdje doen.  

Als laatste kregen we een 

tasje met spulletjes Rabo 

pinpin App. Dat was het 

hockeyen.  

Van: Danielle, Anna en Lieve 
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 Hoe maak je een schilderij? 

Je hebt 4 kartonnen stroken nodig en 

rietjes. 

Je hebt een foto nodig 

Je hebt lijm, schaar, verf en een 

sponsje nodig 

Je hebt oude kleding voor oude 

mensen voor de foto nodig. 

Je plakt de stroken aan elkaar tot een 

rechthoek. 

Je plakt er kleine rietjes op in mooie 

vormen. 

Je verft het lijstje met bruine, gele en 

gouden verf. 

Het verf moet opdragen. 

Dan knip je de foto uit. 

Dan doe je lijm bij de randjes en plak 

je de foto aan de onderkant van het 

schilderijtje. 

Van: Tino en Ruben 

Tennis 

Dat ze een bal slaan met 

een tennisracket. Dat ze 

helemaal een tennisracket 

in hun handen hebben. En 

bij n mag je niet over de 

lijn. Hoe kan je het hardste 

slaan met de ballen. Hoe 

ze kunnen tennissen.  

Van Sil en Julian 

Boekkring 

Bij ons op De Hoeve school in de 

middenbouw, hebben we wel eens 

een boekkring. Dan verschuiven we 

de tafel en legen we er een doek 

overheen. Dan beginnen we met het 

boekblad. Dan laten we onze 

tekening zien. En beginnen we met 

het boek. Als we het stukje uit het 

boek hebben gelezen krijgen we drie 

tops en dan twee tips en de gouden 

tip. En zo gaat dat op De Hoeve 

School.  

Van Jens en Keano 



Woelmuizen 
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Dokter 
Wat hebben wij veel geleerd over de dokter. Wat doet een dokter? Wanneer moet 
je naar een dokter? Wat is het verschil tussen een huisarts en het ziekenhuis? Wij      

    weten hier nu heel veel van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif heeft een mooie ambulance 

en een dokter getekend.  

De ambulance en dokter 

van Timme. 

Dokter Tygo 

Tes en de dokter Fem heeft de 

doktersassistent getekend. 



Woelmuizen
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Kinderen wereldwijd 
Kinderen leven overal op de wereld, maar iedereen leeft anders. Tijdens dit project 
hebben de Woelmuizen, samen met de Wasberen, hele mooie huizen gemaakt. 
Ook bouwden de kinderen zelf verschillende huizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen met Clicks 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Lieneke     Eindelijk, de zon 

schijnt! 
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Kleurplaat 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS3a3l4aDaAhUCy6QKHdeFAYMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.distinct.nl/siteStudente/kleurplaten.html&psig=AOvVaw2-vCAB5pZlUeoDFLoJYovA&ust=1522936053427429



