
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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Hallo allemaal, 

Je leest nu de nieuwe schoolkrant van de 
nieuwe redactie. 

Mogen wij ons even voorstellen? 
Wij zijn:
Lynn (FLA), Danique (TIJ), Benthe 
(VOS), Juke (UIL) en Féline (PAN). 

We hopen dat je deze editie leuk vindt. 
Wij hebben er in ieder geval met veel 
plezier aan gewerkt!

Veel leesplezier!

Groetjes van  
de schoolkrantredactie

WELKOM
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Het gebouw
De bouwvakkers zijn iedere dag aan het werk 
om ons gebouw weer helemaal mooi te 
maken. Ze zijn in de zomervakantie begonnen 
met het sloopwerk en het verplaatsen van de 
centrale verwarming en de ICT-kasten. De 
zaal wordt namelijk groter en breder en er 
komt een grote tribunetrap in. Daar kunnen 
dan verschillende groepen tijdens de viering 
op zitten. 
De planning van het werk is niet veranderd. 
We verwachten eind april terug te verhuizen. 
Een ontwerpster heeft voor ons een kunstwerk 
gemaakt voor op de wanden in de grote zaal. 
Wij hopen dat iedereen daar heel blij van 
wordt.

Schoolfruit
Vanaf 11 november start de levering van het 
EU-Schoolfruit. Alle kinderen krijgen per week 
zo’n 3 à 4 stuks fruit en/of groente. Dat wordt 
gezamenlijk in de groep verdeeld en 
opgegeten. In je groep staat een fruitmand 
waaruit je je keuze kunt maken. 

Prehistorie
In november gaan de middenbouwkinderen 
aan de slag met het project over de 
prehistorie. Naast alle verhalen van de 
leerkrachten komt er ook een tolk van 
Archeon op bezoek. Die tolk neemt jullie mee 
in een reis door de tijd, ver voordat je oma en 
opa geboren waren. 
Ben je ook al nieuwsgierig?

Ontwerp voor op de wanden

School in de steigers

MB: Weeksluiting

4 | Rondje Hoeve
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Personeel
Op 11 oktober is Rutger Smeenk 
geopereerd aan zijn buik. Na een week in 
het ziekenhuis te hebben gelegen, is hij nu 
weer thuis. We zijn ontzettend blij dat de 
operatie goed gelukt is en dat Rutger aan 
zijn herstel is begonnen. We hopen hem 
binnen een aantal weken weer op school te 
zien voor een kopje koffie.

Eind november neemt Calista Koster 
afscheid van de Vlindergroep en de Hoeve. 
Ze gaat in Amersfoort werken in het 
praktijkonderwijs. Bedankt Calista voor je 
enorme inzet en enthousiasme. We wensen 
Calista veel plezier in haar nieuwe baan!

Marijke van de Wetering gaat eind 
december met pensioen. Als afscheid van 
alle groepen komt ze bij jullie op bezoek 
met een uitdagende taalactiviteit. Dat vindt 
Marijke leuk om te geven aan alle kinderen. 
We gaan Marijke missen als taalcoach en 
aanjager van onderwijsvernieuwingen. 
Bedankt Marijke voor je inspirerende 
lessen, gesprekken en je professionaliteit!

Ook Valou Companjen neemt eind 
december afscheid. Na 12 jaar op de Hoeve 
te hebben gewerkt in de boven- en 
middenbouw, neemt ze nu de tijd en de 
rust om thuis te zijn bij haar kinderen. 
Valou is altijd heel leergierig en 
vernieuwend bezig geweest in de school. 
We zullen haar sprankelende verschijning, 
enthousiasme en originaliteit missen.

Judo door Joey
In de maand januari krijgt iedere 
stamgroep vier lessen judo van 
sportschool Joey uit Nijkerk. Naast het 
ontdekken van je eigen grenzen, talenten 
en uitdagingen, ga je met je groep op de 
mat allerlei oefeningen doen. Je leert  
ook wat respect, geduld en vertrouwen 
is. Samen op de mat leer je veel over 
jezelf en de ander.

Voorleeswedstrijd
Op 5 november van 11.00 – 11.45 uur 
start de bovenbouw met de jaarlijkse 
voorleeswedstrijd. In iedere groep is een 
kind gekozen dat een verhaal mag 
voorlezen aan de hele bouw. Er is een 
echte jury die uiteindelijk de winnaar 
aanwijst. Ook in de middenbouw wordt 
de wedstrijd gehouden. De datum is bij 
het opstellen van dit verhaal nog niet 
precies bekend. Wil je weten wie de 
voorleestalenten zijn? Kijk maar mee op 
onze website! 

Zwerfboekenkast
In de hal van de noodschool staat onze  
zwerfboekenkast. Je mag daar een boek 
uit halen en meenemen naar huis om 
lekker thuis op de bank te lezen. 
je hoeft het boek niet terug te brengen, 
maar het mag wel. Als je thuis boeken 
hebt die je niet meer leest, mag je ze 
meebrengen voor de zwerfboekenkast. 

Rondje Hoeve | 5
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Lieveheersbeestjes:Project de bouw.
De oudsten hebben een eigen gebouw ontworpen op een 

plattegrond en deze daarna nagebouwd. 

6 | Rondje Hoeve
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Wat hebben we allemaal genoten van het schoolbeginfeest dit jaar met als thema Circus. 
Kennis mogen maken met veel verschillende circusacts en uiteindelijk met alle 
Hoevekinderen een circusvoorstelling gegeven. Vooral het koorddansen heeft indruk 
gemaakt op de Lieveheersbeestjes. 

Miran, clown Rosa, koorddanser  Charlie, koorddansen 

Bo, het hele circus Lisa, de circustent 

Vera, koorddansers Maxime, koorddanser 
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Pinguïns & Kinderboekenweek 
In de Kinderboekenweek hebben de Pinguïns hun eigen boek geschreven. Wil jij 

ook een eigen verhaal schrijven? Gijs, Ezra en Jill hebben dan 5 handige tips! 

1. Verzin een hoofdpersoon.

2. Er moet iets gebeuren in het verhaal.

3. Zorg ervoor dat je verhaal een begin,

midden en een eind heeft.

4. Verzin een leuke titel.

5. Lees veel in andere boeken en kijk hoe

andere schrijvers het doen.

Bezoek van Vivian den Hollander 

Op 15 oktober kwam Vivian den Hollander bij 

ons in de klas. Zij is de schrijfster van Spekkie 

en Sproet. Eerst kwam ze gezellig bij ons in de 

kring zitten om vragen te beantwoorden. 

Daarna vertelde ze hoe het is om schrijver te 

zijn en over Spekkie en Sproet.  

Voorleeswedstrijd 

De voorleeswedstrijd van de Pinguïns was erg 

spannend. Er deden wel 10 kinderen mee! 

Iedereen deed het heel goed, dus het was erg 

lastig voor de jury om een winnaar te kiezen. 

Maar de kinderen deden niet mee omdat ze 

wilden winnen, maar omdat ze het leuk 

vonden. Uiteindelijk had Gijs gewonnen.  

Bram 
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Zoek de 15 verschillen! 
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De Herfst 
De herfst is weer aangebroken, de bladeren vallen van de bomen en overal liggen 
de herfstvruchten op de grond. Waarschijnlijk heb je zelf ook al veel kastanjes, 
eikels of bladeren verzameld. Bladeren in allemaal mooie kleuren, rood, bruin, geel 
en soms nog een enkel groen blad.  
De herfst is één van de 4 seizoenen, die ieder jaar in hetzelfde ritme weer terug 
komen. Vanaf het moment dat de herfst start, worden de dagen korter en de 
nachten langer.  

Op verschillende plekken in de wereld worden er ook feesten gevierd als de herfst 
aanbreekt. Deze feesten hebben allemaal met het binnenhalen van de laatste 
oogst te maken, want hierna werd de grond te koud en kan er geen eten meer 
verbouwd worden. Hieronder daarvan een aantal voorbeelden. 

In China vieren ze midherfstfestival (in het Chinees: Zhongqiu Jie), dit is het 
Chinees Maanfeest. De mensen eren bij dit feest de maan en vieren de verjaardag 
van de God van de Aarde. Het zware werken op het land komt ten einde en de 
laatste oogst wordt binnen gehaald. Tijdens deze feestdag worden er maankoeken 
gegeten. De maankoek is rond en daarmee beelden de mensen uit dat iedereen 
weer bij elkaar komt en binnen de warmte op zoekt.  

In het christendom (katholiek) vieren ze met de herfst, Sint Michaël. Dit is de 
laatste dag dat de boeren hun appels nog kunnen plukken, voordat de koude 
wintermaanden beginnen. Op deze dag wordt Sint Michaël bedankt voor de goede 
oogst, zodat iedereen in de winter weer voldoende te eten heeft. Er wordt 
Michaëlsbrood gebakken op deze dag.  

Deze feesten laten zien dat we dankbaar moeten zijn voor ons eten en drinken. 
Vroeger hadden mensen geen grote supermarkten waar ze alles konden kopen, 
maar moesten ze zelf hun eten verbouwen. Nog steeds zijn er boeren die zorgen 
dat wij kunnen eten en drinken. Een boer heeft bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf 
en daar heeft hij veel land. Op dit land laat hij boerenkool of andijvie groeien. 
Vervolgens oogst hij dat en wordt het door een grote vrachtwagen naar de winkel 
gebracht, waar wij weer de boerenkool kunnen kopen.  
Een andere boerin heeft een melkveehouderij en melkt iedere dag de koeien. Van 
deze melk kunnen in de fabriek weer heel veel verschillende dingen gemaakt 
worden, zoals kaas, boter of yoghurt.  

De boeren zijn dus heel belangrijk voor de mensen die niet zelf iets verbouwen in 
hun tuin of koeien hebben in hun eigen tuin. Laten we met het invallen van de 
herfst, dankbaar zijn voor de winkels die weer vol liggen, omdat de boeren de hele 
zomer hard hebben gewerkt en zorgen dat ook de laatste oogst weer in de 
winkel komt.  

Jorinde Veraar 
Rondje Hoeve | 10
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Van het schoolparlement 

Wij, van het schoolparlement, hebben 
mokken versierd voor juffen- en 
meesterdag op 5 oktober.   

In de mokken hebben we theezakjes en een 
chocolade reep gedaan. 

Vergaderingen hebben we nog niet gedaan, 
dat komt nog.  

Bij de volgende vergadering kiezen we het 
"Goede doel" voor dit schooljaar.  

Rondje Hoeve | 11
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De  Vossen 

Het Schoolbeginfeest 

Met het Schoolbeginfeest hadden we het over het circus. Er kwam 
een echt circus in de gymzaal. Dat circus ging ons allemaal dingen 
leren. Met die kunstjes hadden we een show voorbereid. Vervolgens 
kwamen onze ouders, opa en oma etc. kijken naar de show. De 
bovenbouw ging na schooltijd nog een bosspel doen en patatjes eten. 
Daarna hielden we ook nog een bonte avond. We mochten niet op 
school slapen, vanwege de brandveiligheid. Dus werden we om 22.30 
uur opgehaald door onze ouder(s)\verzorger(s). 

Maxime en Maudy 

Interview met 
Manon Sikkel  

1. Hoelang schrijft u al
kinderboeken? 

Antwoord: 26 jaar. 

2. Wie is uw uitgever?

Antwoord: Luitingh-Sijthoff. 

3. Schrijft u ook volwassen boeken?

Antwoord: ik heb een boek voor
volwassenen geschreven. 

4. Wat vindt u het leukste boek?

Antwoord: Ik vind ze allemaal leuk, 
anders zou ik ze niet schrijven. 

5. Mag u zelf kiezen wat voor
illustraties er in uw boeken komen? 

Antwoord: Ik laat het door bijv. 
Annet Schaap tekenen en ik mag 
dan zeggen wat er anders kan. 

6. Wat was uw eerste kinderboek?

Antwoord: “Is liefde besmettelijk?”, 
door Izzy Love. 

Gemaakt door: Noortje  en Emma 

VOSSEN
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De Vossen 

Sleutelgedicht 

Vrijheid is groen. 

Het klinkt als vogels. 

Het smaakt als mango. 

Het ruikt als bloemen. 

Het voelt als gras. 

Vrijheid is fijn. 

Wist je dat….. 
 De vos vlees eet. 

 De vos ook bessen eet.       

 De vos snel is. 

 De vos ook 2 meter hoog kan springen. 

 De vos goed kan klimmen.  

 De vos 42 tanden heeft. 

 J J

VOSSEN
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 Kikkernieuws 
Schoolbeginfeest Circus. 

Met Circus Tadaa hebben we op school een fantastische dag beleefd. We 
hebben samen veel geleerd en een prachtige voorstelling gemaakt. 

De Woelmuizen en Kikkers hebben in een maandviering laten zien wat ze geleerd hebben. 
De ouders mochten ook komen kijken in de gymzaal op de Hoeve.  

De bouw 
Op de Hoeve is de verbouwing nu in volle gang. De kinderen kunnen de bouw van dichtbij 
meemaken. We hebben veel geleerd over de bouw. 

     woorden nastempelen    
Draag een helm voor de veiligheid          De voertuigen die ze op de bouw gebruiken zijn groot. 

         Veilig vanachter het hek kunnen we alles zien. 

 Noud: de sloopkogel gaat de muur slopen 

          Jetske: dit zijn huizen 

Mila: de flats worden gesloopt met de sloopkogel. 

14 | Rondje Hoeve
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Bouwtekeningen maken in het 
architectenbureau.       

In halfsteensverband bouwen en testen of het stevig is. 

In groepjes een plattegrond maken van de klas. 

De vader van Sjors is aannemer en kwam op bezoek in de groep. Wat veel gereedschap! 

Wist je dat… 

je kaas ook in halfsteensverband op brood kunt leggen? Elias 

je naast halfsteensverband, je ook in kettingverband, wildverband 
en kruisverband kunt bouwen? Nathalja 

Rondje Hoeve | 15
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Anna 

De Uilen 
In de Uilen hebben we een ‘speed-date’ met boeken gedaan. Toen we klaar waren moesten we de 
top 3 boeken die we het leukst vonden opschrijven. Een paar kinderen uit de Uilen hebben een 
grafiek gemaakt. En op het plaatje zie je wat het populairste boek is. 

BALLEN PLUIZEN! 

In de Uilen hebben we uilenballen gepluisd. We vonden kleine botjes van 
muizen. En kleine botjes en veertjes van vogels. En de kinderen vonden 
het heel leuk. 

Gemaakt door: Bram en Nigel 
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Van Elin 

In de Uilen hebben we een Uilenproject gehad.  We mochten zelf  
groepjes maken.  We hadden het over verschillende Uilen, zoals de 
Steenuil en de Oehoe.   

Gedichten 

Voor het project van de Kinderboekenweek hebben we gedichten geschreven. Hier zien jullie een 
paar gedichten die door Uilen gemaakt zijn. 

Een Auto 
De auto rijdt door het wilde westen. 
Hij rijdt en rijdt en rijdt maar er komt geen einde aan. 
De auto is alleen. 
De auto ziet iemand aan de kant staan.  
De auto vraagt:  ‘’Wil je instappen?’’
De man zei: ‘’Ja’’, en hij stapte in. 
Ze reden samen door 
De auto was moe. 
Hij wilde benzine en ze hadden geluk, ze zagen een benzine station. 
Toen de auto klaar was reden ze weer verder. 
En ze leefden nog lang en gelukkig. 
Gemaakt door Bram 

Gemaakt door: Floris, Jesse, Guus en 
Oliver 

Gemaakt door: Marloes, Jasmijn, 
Juke, Xahida 
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Jan en.... 

Hoofdstuk 1: Sam, Fien en Jae 
Jan is een jongen van 10 jaar oud. Hij woont samen met zijn vader, moeder, grote zus en broertje. Zijn 
moeder heet Tessa en ze is 38 jaar oud. Zijn vader heet Erwin en hij is 40 jaar. Hij werkt bij een bouwbedrijf 
en hij kan heel goed klussen. Zijn broertje heet Dex en hij is 4 jaar oud. Hij zit nog maar net op school. Keta, 
zijn zus, is 7 jaar en zij zit op dezelfde school als Jan. Jan zit in groep 6. Hij draagt altijd een pet want hij 
heeft dat gekregen toen hij een baby was. De pet is blauw en er staat een mooie ster op. Jan vindt lezen 
heel moeilijk maar de rest kan hij heel goed. Hij zit op voetbal en hij is de keeper van zijn team. Jan heeft 
ook nog een andere hobby, hij spaart namelijk hele mooie stenen. Hij heeft een kast vol met stenen, maar 
hij is nog op zoek naar een bijzondere steen. 

Hoofdstuk 2: Bas, Tygo, Nienke 
Jan ging op schoolreis. Hij moest wel 5 km rijden met de bus. Jan zat in de bus en hij zat te praten, over de 
steen die hij nog wil hebben, met zijn vriend die Nout heet. “Misschien kan ik wel ontsnappen uit de bus, 
dan hoop ik dat ik de magische steen vind”, zegt Jan tegen zijn vriend. “Nog 3 km”, zei de buschauffeur. 
Toen ging hij nog even tanken. 

Hoofdstuk 3: In de kring 
Jan zei tegen Nout: “Ik ga snel de bus uit, want hiernaast is een groot bos. Misschien vind ik daar de 
magische steen wel. Wil jij ook meekomen?” Nout wilde wel heel graag mee. Ze glipten stiekem achter de 
buschauffeur aan. Ze stonden nu bij het tankstation. De juf had helemaal niets gezien. Ze liepen verder en 
kwamen bij het bos uit. Ze kwamen bij een sloot met allemaal hele grote vissen erin met vlijmscherpe 
tanden. Nout dacht dat het piranha’s waren. Ze moesten even goed nadenken hoe ze over de gevaarlijke 
sloot heen moesten komen. Ze zagen een boomstam en probeerden de boom over de sloot te tillen. De 
boom was te zwaar. Maar opeens zagen ze een pad waar allemaal stenen omhoog staken. 

Hoofdstuk 4: Noah, Beren, Evy (en in de kring) 
Ze sprongen op de stenen en ze werden wel nat. Ze gleden bijna uit. De vissen hadden hun bek met 
vlijmscherpe tanden al openstaan om te bijten. Gelukkig kwamen ze veilig aan de overkant en ze gingen 
een stukje verder lopen. Ze kwamen bij een wand van bomen en in die wand zagen ze ineens iets glimmen. 
Het zakte steeds verder weg en het leek alsof de planten Nout en Jan wilden insluiten. “Snel wegwezen 
hier”, riep Jan. Maar ze waren net te laat. De planten hadden hen al ingesloten. Ineens klonk er een zware 
griezelige stem: “Jullie moeten eerst een heel moeilijk raadsel oplossen voordat jullie hieruit komen”. Jan 
en Nout keken elkaar bang en verbaasd aan en vroegen: “Wie bent u?” Waar komt die stem vandaan? Het 
enige dat de griezelige stem antwoordde was: “Alleen met de sleutel, vind je de gleutel”. Jan en Nout 
keken elkaar weer verbaasd aan. Waar ben ik aan begonnen, vroeg Jan zich af. “Wat is nou weer een 
gleutel? Is het een voorwerp? En wat moeten we met een sleutel?”, Jan en Nout gingen even goed 
nadenken. ‘’Hoe komen we hier nou uit? We moeten een plan bedenken!’’ Ze dachten na…… Ineens roken 
ze een vreemde geur. Het leek wel een brandlucht. “Kijk daar”, zei Jan. Een rode sleutel! Het lijkt wel of hij 
in brand staat! De rode sleutel bewoog  inderdaad. Hij komt de kant op van Nout en Jan. Dan zien ze dat 
de 
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sleutel een grote poort brandt. Ongelofelijk, denken ze. Als het branden gestopt is, zien ze een grote poort 
tussen de planten. Daar zullen we wel doorheen moeten. Dat zal wel de weg naar de gleutel zijn! Of wat 
dat dan ook is…. 

Hoofdstuk 5: Bruno Tolai  Fem      
Ze liepen dichter bij en nog wat dichter bij. Nog dichter... Jan zei: “Zullen we 1 stapje naar achter doen?” Ze 
hoorden namelijk een geluid: uuuuui.  Wat is dat nou voor een geluid? Het klinkt wel heel gek. Het geluid 
bleef maar doorgaan: uiuiuiuiui. Is dat geluid misschien door de gleutel gemaakt? Ze lopen door de poort. 
Al heel snel vallen ze in een kuil en daar staat een kabouter. “Hallo, zijn jullie op zoek naar de gleutel?”, 
zegt de kabouter. “Nou, dan zijn jullie op het goede pad want de gleutel ben ik”. De kabouter had iets op 
zijn rug en het was een glimmend licht. 

Hoofdstuk 6: Carolien, Carline en Tes 
Jan en Nout probeerden achter zijn rug te kijken, maar dat lukte niet. “Kabouter wat heb jij achter jouw 
rug”, vroeg Jan. De kabouter deed heel geheimzinnig en hij zei: “Ooo, dat is niks bijzonders”. Toen had 
Nout een plan. Nout ging de kabouter allemaal vragen stellen en Jan ging toen snel achter zijn rug kijken. 
Jan riep: “Hij heeft een steen in zijn handen.” Toen ging de gleutel alles uitleggen. Hij zei: “Dit is een 
magische steen. De steen kan iedereen helpen als je iets niet snapt.” Jan vraagt: “Mogen wij de magische 
steen van jou hebben? De gleutel vraagt: “Waarvoor dan?”. “Voor mijn stenen verzameling” zegt Jan. Ja 
maar je moet eerst een heel moeilijk raadsel oplossen. Jan en Nout keken elkaar aan en wilden heel graag 
het raadsel horen. 

Hoofdstuk 7: Pieter 
De gleutel vertelt het raadsel: “jullie komen bij 4 gangen die in verschillende richtingen gaan. Welke gang 
moet je nemen? Er staat een bordje boven met: 4in5.” 
Jan en Nout denken na. “He wacht! Als je 4in5 omdraait dan staat er ZUID.” We moeten dus de zuidergang 
nemen. De gleutel zegt: “dat is correct. Jan en Nout krijgen de steen en lopen door de gang.” 

Hoofdstuk 8: de juffen 
De steen ziet er prachtig uit. Hij glinstert en hij lijkt inderdaad wel magisch. Jan en Nout vragen aan de 
steen hoe ze weer zo snel mogelijk bij de bus kunnen komen.  
Voor ze het weten worden ze wakker, net als in een droom. En als ze opkijken zien ze dat ze gewoon in de 
bus zitten en dat de buschauffeur net terug komt van het tanken. “Huh, was het allemaal maar een 
droom?” vragen Jan en Nout zich af. Ze zitten een tijdje voor zich uit te staren in de bus. Totdat Nout iets 
voelt prikken in zijn broekzak. Hij haalt het voorwerp uit zijn zak. Nout en Jan kijken elkaar verrast aan: de 
magische steen!  

Schrijvers: Bjorn, Sam, Fien, Jae, Bas, Tygo, Nienke, Noah, Beren, Evy, Bruno, Tolai, Fem, Carolien, Carline, 
Valou, Hilde Illustratoren: Yip, Bjorn, Anne, Fiep, Joanne, Nora, Ruben, Mark  
Titelontwerpers: Tes en Musab Uitgevers: Pieter, Jochem, Mirthe  
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Programmeren met 

Je hebt bovenbouwkinderen er vast wel eens mee 
zien werken; Lego Mindstorms. Dit is technisch Lego 
waar je robotauto’s mee kunt bouwen en 
programmeren. 
Maar wat is programmeren nou precies?  
Met programmeren maak je op de laptop een 
instructie voor het computertje op je robotauto. Dat computertje noemen we de 
intelligente steen. De intelligente steen stuurt een motor aan, zodat je robotauto 
kan gaan bewegen. De instructie wordt gemaakt in programmeertaal. Jij geeft 
daarin de stappen aan die jouw robotauto moet maken. Als je de auto een stukje 
rechtdoor wilt laten rijden, programmeer je de volgende stappen: 

- De motor gaat aan
- De motor gaat een bepaalde tijd of een aantal rotaties aan
- De motor draait linksom of rechtsom
- De motor draait op een bepaalde snelheid
- De motor gaat weer uit

Dat zijn een hoop stapjes om de robotauto een klein stukje te laten rijden! 
Daarom kan programmeren ook best lastig zijn. Als je iets verkeerd invoert, 
voert de computer dit ook fout uit of doet je robotauto zelfs helemaal niets. 
Maar het leuke is, iedereen kan het leren!  

In de middenbouw zijn we sinds kort aan het werk met  
‘Lego We Do’. Legopoppetjes Max en Mia vragen de hulp 
van kinderen om een robot te bouwen die een zeldzame 
plant kan opsporen in een gebied waar mensen niet 
kunnen komen. Spannend! Enthousiast zijn de 
middenbouwers gestart met het bouwen van 
wetenschapsrobot Milo. 

Ook Milo moet geprogrammeerd worden, 
zodat hij de zeldzame plant kan opsporen. 
Ben je benieuwd of dit is gelukt? Kom 
gerust eens kijken als we hiermee aan het 
werk zijn.    

Bernadette van Elk 

OVER LEREN
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Boekenpagina 

Je blijft kijken in dit zoekboek. En lezen. 
Je moet wel goed speuren.  
Dat maakt dit boek leuk én uitdagend. 

Er zijn nog vijf andere delen in deze serie van 
“ Doe maar mee”: 
- in rep en roer
- zoek je mee met Kik en Saar?
- waar is de kaas?
- ik wil dit boek
- ben ik een kip?

Als je de voorkant van deze boeken ziet, krijg je toch zin in lezen, of niet? 
Over een poosje vind je ze ook in onze schoolbibliotheek! Lezen dus! 

Bibliotheek Hoevelaken 
Wist je dat er elke woensdagmiddag van 15.00 tot 15.30 uur wordt 
voorgelezen in de bieb in Hoevelaken? Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen komen 
luisteren naar een mooi, spannend, leuk of grappig verhaal. 

Wist je dat elke stamgroep een bibliotheekpas heeft gekregen waarmee jullie 
wel 60 boeken per keer kunnen lenen? Leuk voor een project, werkstuk of als 
je een boek wilt lezen dat wij nog niet op school hebben. 
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Flamingo’s 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we bij de Flamingo’s een speeddate met 
boeken gedaan en dit zijn de populairste boeken van onze groep: 

Het geheim van kamer 13 
Nitie is met haar broertje Max en haar vader en moeder naar een hotel.  
Nitie vindt dat het een oud miezerig rottig hotelletje is, want er zijn geen  
gasten en op de wc zit een vieze gele vlek. En er hangt een schilderij in  
de gang en niet zomaar een schilderij, maar één met een dood meisje  
erop… Als je het spannend, leuk of grappig vindt klinken, dan zou ik het 
boek gaan lezen! 
Lieve  

Het leven van een loser 
Bram haat het leven. Het gaat over de raarste dingen: plakje kaas, 

spookhuis, kerst, schoolboxen, schooltoneel, Halloween en nog veel meer. 
Er zijn veel grappige stukjes. De hoofdpersoon is Bram. Zijn beste vriend 

heet Theo, en Brams ouders heten pap en mam. Zijn oudere broer 
heet Rick en hij haalt soms grappen bij Bram uit. Zijn kleine broertje is 

best wel verwend door zijn ouders. Ik raad het boek zeker aan! 
Caithlyn     

Is liefde besmettelijk? door Izzy Love 
Is liefde besmettelijk? is eigenlijk een meisjesboek, maar jongens mogen  
het natuurlijk ook lezen. Het is een leuk boek, omdat er veel avontuur en  
liefde inzit. Het boek gaat, volgens haar paspoort, over Isabella, maar  Isa  
volgens haar vrienden en familie en Izzy Love volgens iedereen die haar  
dagboek op internet leest. Elke dag is een normale schooldag, totdat er een 
nieuwe jongen op school komt. Waarom heeft niemand Isa gewaarschuwd  
dat liefde besmettelijk is? Als je wilt weten hoe dit verder gaat en als je van  
boeken houdt, waar je niet mee kunt stoppen met lezen dan mag je zelf het  
boek verder lezen!!!  
Izzy  

Voor wie doe jij een moord? door Izzy Love 
Voor wie doe jij een moord? is een leuk en spannend boek. Het gaat over 
Isa die gaat logeren bij haar vriendje Jules. Hij is grappig en leuk en hij wil 

de hele tijd met een verrekijker naar het huis van de buurman kijken. Dat is 
niet voor niets, want hij denkt dat de buurman de moordenaar van twee 
zwervers is. Isa wil er niets mee te maken hebben, totdat ze de nieuwe 

vriend van Jules’ moeder ontmoet. Het is een leuk boek, omdat als je aan 
het lezen bent, zit je helemaal in het verhaal. En als je van spannende en 

avontuurlijke boeken houdt, is dit een heel leuk boek om te lezen! 
Tara 
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Flamingo’s 

We hebben bij de Flamingo’s een project gehad, waarbij we ons eigen pretpark 
mochten ontwerpen. Hieronder staan de pretparken van vier Flamingo’s: 

De Tropische Droom 
Tara en ik hebben samen een pretpark ontworpen. Het heet De Tropische  
Droom. Eerst moest je op een blad brainstormen. Daarna gingen we een  
schets maken op een klein papier. Daarna moest je op een groot papier je  
net maken. Het speciale aan het park is, dat het heel erg tropisch is, een  
soort jungle. De gaafste attractie is toch wel het reuzenrad, omdat je dan  
over het hele park kunt kijken. Het is wel eng, want hij gaat best hard. Deze 
attractie is geschikt voor alle leeftijden, maar onder de acht jaar moet u er 
wel bij zijn. Ik hoop dat u een keer komt! 
Lynn 

The High Sky 
Ik ga informatie vertellen over het pretpark The High Sky. Er was eens een 

 meisje en zij wilde later ontwerpster worden, maar als ze dat wilde worden, 
moest ze met iets origineels komen. Dus ging ze hard aan de slag met 

denken en toen wist ze het. Het is een heel nieuw idee voor een pretpark 
en het is nog nooit gemaakt. Ik vind de achtbaan bij de rand heel leuk, 
omdat je uiteindelijk met de helft van het karretje van de baan af bent 

en dan denk je dat je gaat vallen. Voor sommige achtbanen moet je een 
bepaalde leeftijd hebben, maar er zijn ook attracties waar iedereen in mag. 

Ariëlle 

Droomwereld 
Ik heb met Lieve een pretpark gemaakt. We hebben eerst een beetje  
gebrainstormd over wat het thema zou worden. We kwamen uit op  
snoepmerken als thema. Toen zijn we gaan schetsen. We begonnen  
met de parkeerplaats en eindigden met de ijskraam. Ik weet niet wat ik  
het uniekst vind aan ons park, want alles is wel uniek. Maar als ik  
antwoord moet geven, dan is het toch de wieg. De bedoeling hiervan is  
heel speciaal, want als je op de knop drukt en je bent precies in het midden  
van de stip, kan je een echte Gucci tas winnen. Mijn favoriete attractie is het  
reuzenrad, omdat je in een karretje zit en je kunt dan de hele stad zien  
samen met de weilanden. Dat is echt heel mooi. Ik vind hem best spannend, 
want hij is wel 200 meter hoog. Hopelijk zie ik je in Droomwereld! 
Jana 

On a sea of blood 
Er waren eens zes Vikingen die op zee aan het varen waren. Toen ze 

gezellig aan het varen waren, werden ze ineens aangevallen door 
een ander schip. Ze werden helemaal bekogeld met kanonskogels. Maar 
het andere schip wist niet dat ze mortieren hadden. Dus het andere schip 

werd ook helemaal bekogeld en de mortieren waren sterker. De zes  
Vikingen hadden gewonnen, maar ze moesten nog enteren. Ze voeren   

naar het andere schip en sprongen bij ze aan boord. De Vikingen vochten   
om hun leven. Even later hadden de zes Vikingen gewonnen. Ze gooiden  

de lichamen van boord en pakten alle rum, goud, suiker en nog veel meer. 
Toen ze even aan het varen waren, zagen ze ineens de hele zee van 

bloed. Ze dachten dat het bloed was van de mensen die ze van boord   
hadden afgegooid en dat was ook zo. Een paar eeuwen later waren er   

mensen die een stuk land wilden bouwen. Toen het landschap er stond, stond   
er ineens een pretpark op de zee van bloed. En daarom is de naam van mijn 

pretpark On a sea of blood. 
Joe 
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Bevers 
Circus op school 
Circus Tadaa!! kwam op school op bezoek. We konden twee uur onderdelen oefenen en daarna 

konden we kiezen welk onderdeel we wilden doen. Daarna ging je dat een uur oefenen en 
daarna gingen we het presenteren aan alle opa`s en oma`s en papa`s en mama`s en broertjes en zusjes. Het was 
super leuk!!! Fleur en Marith 

De kinderen vertellen wat zij tijdens het

circus hebben gedaan: 

Ik was hier met een stok. Die zat op 

mijn hand. Ik vond het best leuk en 

grappig. En de stok ging ook nog 

op één van mijn vingers. Brigit  

We mochten op de ladders 

steeds een trede hoger. 

Sebastiaan  

Hier gingen we jongleren, 

maar je kon ook clown zijn. 

Dat deed ik ook. Het was 

leuk. Maks

Circus Tadaa!! kwam op bezoek. 

Toen leerden we van alles, zoals 

bal lopen. Hier zijn we aan het 

jongleren. Jelijn en Lieke

Niek laat zijn kunsten op de trapeze zien. 

 Serena kan al heel goed ballopen. 
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Bezoek Vivian Den Hollander 
Dinsdag 15 oktober 2019 kwam Vivian den Hollander op bezoek. 
Ze had veel verteld. Het was heel gezellig.
Ze had een verhaal verteld over Spekkie en Sproet. Dit verhaal 
kwam uit het zelf-leesboek. We kregen ook een mooie 
handtekening en een boekenlegger. Liam-Alexander en Sebastiaan

Juf Inge op bezoek! 
Maandag 30 september kwam 
juf Inge met baby Stenn en 
Sofie naar school. Het was 
leuk. Ze kreeg cadeautjes. 
Daar was ze heel blij mee. Het 
was gezellig. Stenn lag op 
schoot lekker te slapen. Tot 
snel juf Inge! Fleur en Marith 

De derdejaars Bevers zijn druk bezig met 
leren lezen, schrijven en rekenen. Ook 
maken zij graag verhaaltjes.  
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Woelmuizen 

Dit schooljaar zijn wij gestart met het project “Circus”. Wat was dit een 
groot feest. De Woelmuizen hebben geleerd wie er allemaal werken in het 
circus. Daarnaast hebben wij zelf in het circus gespeeld.  

 
 

Sofie: de directeur van het 
circus.  

Luuk: een leeuw die door een 
hoepel heen springt.  

Maud: een leeuw die door de 
hoepel springt.   

Robyn: een circustent met een 
clown en een brandende 
hoepel. 

Sunna: twee clowns uit het 
circus.    

Nina: twee clowns met een 
mooie bloem boven op hun 
hoed.    
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Woelmuizen

Tegenover ons lokaal kunnen wij elke dag naar de bouwvakkers kijken. Wij 
zien wat zij allemaal moeten doen zoals, muren slopen, steigers opbouwen, 
cement storten en vooral de school heel mooi maken. Tijdens het project 
“de bouw” hebben wij geleerd hoe je het beste een huis kunt bouwen. 
Daarnaast kunnen wij nu een plattegrond tekenen en ook van een echte bouwtekening 
aflezen.  

. 

Vivienne: de school met daarnaast een 
hijskraan.   Guus: dit is de school met de 

verschillende bouwmachines. 

Aimée: Dit is de nieuwe school 
met een nieuwe gymzaal.   

Elise: dit is de plattegrond van onze klas. 
Nina en Maud hebben samen 
een plattegrond gemaakt.  Siem bouwt een huis met een fundering, 

eerste verdieping en een zolder.  
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Schaken in de middenbouw 
Op woensdag 25 september van 11:00 uur tot 12:00 uur hebben de kinderen uit de 
middenbouw schaakles gekregen. Dit gebeurde door de schaakvereniging uit Hoevelaken. 
Ook waren er kinderen uit de bovenbouw die kwamen helpen. De kinderen begonnen met 
schaken door alleen de pionnen te gebruiken. Hierna werd uitgelegd wat de rest van de 
stukken kunnen en mochten zij hiermee experimenteren. Het was een zeer geslaagde 
ochtend! Hierna een aantal foto’s:  
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Koken met Daan
Mijn vader Daan maakt deze taart altijd voor mij en eerst wilde ik hem echt niet 
eten door de naam maar geloof me het is lekkerder dan je denkt! Wil je weten welke 
taart het is? 
Dat zal ik je nu zeggen de…

ZOETE AARDAPPEL-CHOCOLADE TAART!
Ingrediënten

• 120 gram pure chocolade
• 375 gram bloem
• 300 gram suiker
• 2 theelepels bakpoeder
• 2 theelepels baking soda
• 2 theelepels kaneel
• ½ theelepel gemberpoeder
• ¼ theelepel kruidnagelpoeder
• ¼ theelepel nootmuskaat
• 1 theelepel zout
• 400 gram gekookte, gepureerde zoete aardappels
• 350 ml plantaardige olie
• 4 eieren

Vet een cakevorm in en besprenkel deze licht met bloem.

Doe de chocolade in schaaltje, zet deze afgedekt in een pan kokend water (au bain 
marie) zodat de chocolade smelt.

Doe alle droge ingrediënten bij elkaar in een kom.

Mix de olie en zoete aardappelen bij elkaar in een grote kom, sla er vervolgens de 
eieren één voor één doorheen. Voeg vervolgens alle droge ingrediënten hierbij en 
roer het tot een mooi mengsel. Doe 1/3 van dit mengsel in een andere kom, en 
meng daar de chocolade doorheen – die nu gesmolten zou moeten zijn.

Doe de mengsels om-en-om in de cakevorm. 

Bak in de oven op 180 graden voor 60 minuten – de top moet droog zijn en 
aanvoelen als een kussentje. Laat 10 minuten staan, haal tenslotte uit de cakevorm 
– afkoelen, en smullen maar!

Je vindt dit recept en nog veel meer op mijn moeders kookblog www.littlekitchen.nl!  

Gemaakt door Juke uit de Uilen

HERFSTRECEPT
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De uitgevers kijken mee hoe Hans ons boek aan het binden is. 

We hebben een boek gemaakt met de klas over een Luuk en een Lynn. Ze gaan zwemmen met haaien en bij 
een draaikolk, via de draaikolk, komen ze in een geheime wereld. De rest kan je lezen als je op school komt. 

Groetjes Nout en Freek 

In de kring hebben we alle logo’s en illustraties bekeken. We kwamen erachter dat het leuk is dat ze 
allemaal verschillend zijn. Dat maakt ze juist zo mooi en uniek!  

Lysanne 
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 Wist je dit al over de jagers en verzamelaars? 

…Ze hadden het toen heel moeilijk. 

…Ze moesten toen in het bos met een pijl en boog dieren dood maken om te eten. 

…Ze maakten een val om dieren te vangen. 

…Ze gebruikten stenen als speer en ze maakten er messen van. 

…De mannen waren de jagers en de vrouwen waren de verzamelaars.  

…Ze weten veel van de natuur. 

…Ze maakten met stenen bijlen met hout. 

…Ze maakten vuur met vuurstenen.  

…Ze maakten een boot van hout.  

…Ze jaagden met speren op wilde zwijnen, herten of hazen. 

…Ze hadden verschillende soorten speren. 

…Ze plukten brandnetels om soep en thee mee te maken. 

…Als je brandnetels kookt, dan prikken ze niet meer.  

….Ze gebruikten dierenhuiden om warm te blijven. 

…Ze maakten trommels van dierenhuid en hout. 

…Ze maakten ook andere instrumenten van hout, zoals stokjes. 

…Ze maken huizen van stro en hout. De deur was van dierenhuiden en stokken gemaakt. Ze trokken de huiden strak. 

…Ze plukten paddenstoelen om te eten.  

…Ze zochten hout om een kampvuur te maken.  

…Als ze een dier gevangen hadden, dan sneden ze het dier open met een vuursteen.  

…Met de huid van de dieren maakten zij kleding. 

…Met de darmen van dieren maakten ze draad en daar maakten ze visnetten van.  

…Ze maakten van bot een naald.  

Samen met de Egels hebben we een project over jagers en verzamelaars. 

Dat is heel lang geleden. Toen konden mensen niet naar de supermarkt, 
bijvoorbeeld de Albert Heijn of de Jumbo. 

Ze hadden toen geen bakstenen om een huis mee te bouwen. 

Ze moesten toen van natuurlijke materialen een huis bouwen. 

Flore 
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De onderbouwgroepen zitten nog in 
het gebouw aan de Veenslagenweg. 
Daar kunnen we de verbouwing van 
de school goed volgen. Afgelopen 
weken werd er ook door de 
onderbouwkinderen druk gebouwd, 
want we werkten aan een project 
over bouwen. 

De kinderen kopen spullen in de bouwmarkt en gaan daarmee 
klussen in het lokaal.

In de architectenhoek worden bouwtekeningen gemaakt. 
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Wasberen
We meten met blokjes alle voorwerpen in ons lokaal.

We maken tijdens dit project allemaal een bouwwerk van blokken. De oudsten 
maken hier een bovenaanzicht van en de jongsten een zijaanzicht.

Werkstukken van Robyn, Bo, Ryan, Ches en Liam 
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Panda’s 
Fret 
Hoi mijn naam is Fret. 
Ik ben een big. 
Ik ben niet zomaar een big,  
maar ik ben een big uit een koekoeksklok. 
Ik zit  in de klas bij de panda’s, dat is super leuk! 
Bram 

Kwakkie 

Femke ging met een doodnormaal potlood kleuren. Toen brak de punt in 
tweeën. De punt leek toen precies op de snavel van een eend. Femke zei: 
"Laten we er oogjes op tekenen, dan lijkt het net een eend!!" Toen Femke 
klaar was met het tekenen van de oogjes, vroeg ze aan Lílah: "Wat vind jij 
een leuke naam voor een eend?" "KWAKKIE!!!", riep Lílah. Dus 
toen kwam de droom van potlood uit en werd hij een eend. 
En vanaf nu is hij het huisdier van de klas. En ondertussen 
heeft hij er een paar nieuwe vriendjes bij. 

Femke & Lílah 

Piepjestest  
10 oktober hadden wij de piepjestest tijdens gymles. 
Je moest zo vaak mogelijk heen en weer rennen. 
Je moest voordat het piepje afging bij de lijn staan. 
Het piepje ging steeds sneller dus het  werd steeds 
moeilijker om heen en weer te rennen. 
Je werd gemeten en gewogen, ze vroegen ook nog op welke 
sport je zat. 
Thijs & Marit 
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Panda’s
Kees de slak op bezoek 
Bij ons in de klas kwam Kees, de slak, op bezoek. Dat is 
het  huisdier van Jet. Kees is een Agaatslak.  
Het was heel leuk en leerzaam.  
We weten nu veel meer over Agaatslakken. 
Ze eten appel, sla en komkommer. Jet heeft Kees gehaald 
bij een middelbare school, die wilden er graag vanaf. 
Jet 

Goeie Mie 
Wij hebben een dagopeningenserie in de klas.  
Het gaat over Goeie Mie, de grootste gifmengster  
allertijden volgens het Guinness World Records.  
Goeie Mie vergiftigde mensen met rattengif, in drie jaar tijd 
heeft ze meer dan 100 mensen vergiftigd van wie er 70 
stierven. 
Wij zagen daar een filmpje van bij het project over de  
Industriële Revolutie. Anna, Jonna, Floor, Bram en Lilli    
(Lilli is al van school) dachten dat het nep was dus wij  
gingen er een leuke dagopening van te maken. 
In de serie heeft iedereen een naam die begint met een P.  
Anna heet Priscilla, Jonna heet Petronella, Floor heet Paula, 
Bram heet Patricia en Lilli heet Penny, maar de rol van Lilli  
heeft Jet overgenomen.  
Bram is Patricia, maar ook Goeie Mie. 
Anna & Jonna 
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Berichtje van de BSO
Weten jullie het nog? Dat we op donderdag en vrijdag voor de zomervakantie alle spullen 
van de school verhuisd hebben naar de “Noodschool van de Hoeve”? Dat ging heel soepel. 
Alleen had daarna de school vakantie en startten wij de maandag de eerste dag met de BSO 
op de nieuwe locatie. Dat was een leuke uitdaging! Het was voor iedereen even wennen. De 
kinderen kwamen voor de eerste keer in de school en waren natuurlijk heel benieuwd hoe de 
tijdelijke locatie er uit zou zien en ook in welk lokaal hun groep zou zijn.  

De eerste week hadden we nog geen telefoon, geen internet, geen kopieermachine. Maar 
dat mocht de pret niet drukken; overal hadden we een oplossing voor. Ook was het die 
week heel warm en toen we de waterslang aan wilden sluiten, kwamen we erachter dat deze 
niet was mee verhuisd. Dus snel een waterslang thuis opgehaald en aangesloten.  

Ondanks de hobbels die we de eerste week tegen kwamen voelden we ons al snel thuis.  
We hebben een fijne ruimte en een heerlijke buitenspeelplaats. 

In de eerste week van de vakantie is ook onze 8+ ruimte ontstaan. De oudere kinderen 
hadden behoefte aan een eigen plek om te chillen. In overleg hebben we samen een ruimte, 
naast de grote zaal, hier voor ingericht. Nu, drie maanden later, is de grote ruimte nog meer 
op maat ingericht en voelt deze ruimte als onze BSO-ruimte. En hebben de kinderen die 8 
jaar of ouder zijn een aparte ruimte waar ze zelfstandig spelen. Door middel van een 
planbord, waar de kinderen hun naamkaartje ophangen 
bij de activiteit of ruimte waar zij spelen, hebben de 
pedagogisch medewerkers overzicht waar de kinderen 
spelen.  

Een leuke bijkomstigheid voor de onderbouwkinderen is het
ritje in de bakfiets. Om 15:30 uur worden zij opgehaald bij 
de Hoeve school en gaan ze per bakfiets naar de 
“Noodschool”. Deze rit worden er veel liedjes gezongen en 
grapjes gemaakt. Een heerlijk uitje voor de onderbouw-
kinderen. Zo kunnen ze lekker even omschakelen van 
school naar de BSO.  

Dus zoals jullie kunnen lezen, wij hebben het reuze naar 
ons zin in de “Noodlocatie”. Maar we zijn wel heel erg 
benieuwd hoe de BSO er straks na de verbouwing uit zal 
zien!  
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KLEURPLAAT
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Vlinders 
 

Wij maken onze eigen zandkastelen. 

Kinderen voor kinderen. 
Wij hebben het dansje van ‘Reis 
mee’ geoefend. We moesten 3 
of 4 keer oefenen. Tijdens de 
gymles gingen we het aan de 
klas laten zien. Toen gingen we 
het stap voor stap leren aan de 
klas. Uiteindelijk konden ze het 
heel erg goed en daarna gingen 
we hem heel vaak dansen. 
Aimee, Evi en Sienna 
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Ivy en Max 

Vlinders 
 

Wij slagballen graag in de gymles. Daarom hebben 
wij het onze derdejaars zelf geleerd. Zodat we het 
spelletje snel en vaak kunnen spelen. 

Vivian Den Hollander kwam bij ons op bezoek! 
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In de Tijgers hebben sommige kinderen 
Sara, Pepijn, Saffier, Madelief en Sjoerd hun 
tekenschriftje opgepept.  
Madelief heeft van Berto van Gogh. 
En Sara heeft Vinconia van Gooh gemaakt 
Sjoerd heeft Ducko van Gogh. 
En Saffier Vincentier van Gogh. 
En Pepijn heeft Vincgeng van Goch 
Saffier is begonnen de Vincents van Gogh. 

Getypt door Marit en Pepijn.

De vissen 
Wij hebben vissen in de groep in een best 
wel groot aquarium en daarnaast hebben 
we een klein bakje met baby guppy’s en in 
het grootte aquarium 3 Sheriebarbeels en 
3 Neon Tretra’s en Sem en Ruben zijn de 
verzorgers en we hebben het aquarium 
van Marit gekregen  

Gemaakt door Sem en Ruben 

Tijgerproject 
Hallo mensen van de goede wereld. 
Wij gaan een stukje vertellen over ons Tijgerproject. We moesten met ons tafelgroepje een 
poster maken. Een paar dagen later moesten we het presenteren aan de klas. Je moest je 
informatie vertellen en wat je hebt geleerd. Elk groepje moest presenteren. De posters zijn 
heel goed gelukt.  
Door dit Tijgerproject hebben we de volgende dingen geleerd: Wist je dat er al 3 soorten 
rassen van de tijger zijn uitgestorven? De Kaspische tijger, de Siberische tijger en de 
Javaanse tijger! Wist je dat tijgers ook jonkies kunnen krijgen? Dit noem je welpen! 
Wist je dat Olivier en Elijah dit verhaal hebben geschreven?!  
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Tijgerknuffels 
Net als in andere klassen hebben we knuffels. 
Maar deze zijn speciaal. 
Dit zijn tijgerknuffels met een verhaal. 

Het begon allemaal met: Witje, Rob, Storm, 
Dooien Kees en Baby Jorinde. Witje is de 
moeder van Baby Jorinde. Rob is de vader van 
Baby Jorinde. Kees is de vader van Rob en Storm 
de vader van Witje. 
En zijn nog wat familieleden bij gekomen. Dat zijn: Nino, Stip, Bea, Lieve, Pof en Mex. ( Lieve 
en Mex zijn schilderijen).  
Maar de Familie Tich ( die van Baby Jorinde) is het speciaalst.   

Gemaakt door Dorisa en Sara 

De Kinderboekenweek 2019. 
We gingen eerst speeddaten. En dat gaat zo: 
We moesten ons lievelingsboek mee naar school nemen. En we moesten aan een andere 
klasgenoot over je boek vertellen, 2 minuten lang. 
De voorleeswedstrijd, dat was HEEL erg spannend. Maar Olivier heeft gewonnen in de 
voorronde. 
We hebben limericks, een ronddeel en een sleutelgedicht gemaakt. 
Manon Sikkel, was bij ons op school geweest. En ze is heel erg aardig. En ze heeft al 30 
boeken geschreven die heel leuk zijn. 
Geschreven door: Jaro V en Marc en Josefien. 

Handvaardigheid. 
Wij hebben met handvaardigheid tijgerkoppen van touw gemaakt op een papier. We 
hebben er 3 weken aan gewerkt en de meeste tijgerkoppen zijn nu af. De tijgerkoppen zijn 
allemaal verschillend. De ene heeft het zelf getekend en de ander heeft het sjabloon 
gebruikt, de ene is blauw en de ander roze. Geschreven door Madelief en Danique 

Rondje Hoeve | 41

TIJGERS



42 | Rondje Hoeve

WOORDZOEKER

Herfstwoordzoeker
Kunnen jullie alle woorden vinden in deze woordzoeker? 
Veel plezier met alle woorden zoeken!

Groeten van Juke en Danique



GEDICHT

Limericken van de Panda's

Er was eens een vrouw uit Abcoude 
Die graag op kattenvoer kauwde 
Maar o wat een lol
Na zes blikken zat ze vol
Ze praatte niet meer, maar miauwde          
Anna 

 Er was eens een plofkip
 Die deed een backflip
 Hij reisde naar kattenland
 Hij reisde met een kattenmand
 Op een groot schip
 Marit

 Er was eens een meester uit Friesland
 Die kocht een hele mooie armband
 Maar toe ging hij stuk
 Hij viel in een afdruk
 Toen kocht hij maar een fietsmand 
 Luuk 
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