
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,

Voor jullie ligt de nieuwe Rondje Hoeve.
Deze keer is het geen herfst-, maar is 
het de winter-versie. Het is natuurlijk 
heel leuk om in de sneeuw te spelen. 
Helaas is dat nu nog niet gebeurd, maar 
het is ook wel fijn om lekker binnen te 
lezen, spelletjes te spelen en lekker te 
chillen. 
In deze schoolkrant vind je allemaal 
spelletjes, quizzen en lekker een beetje 
lezen kan natuurlijk ook!

Veel leesplezier!

Groetjes van  
de schoolkrantredactie

WELKOM
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Het goede doel
In het schoolparlement is er gesproken over 
het goede doel dat we als schoolgemeenschap 
dit schooljaar willen steunen. De kinderen 
willen iets doen voor Kika. Helaas zijn er nog 
steeds veel te veel kinderen die te maken 
krijgen met kanker. We willen die kinderen 
een hart onder de riem steken en laten 
blijken dat we met ze meeleven. Kika zorgt 
voor het uitzetten van de middelen zodat 
zieke kinderen ervan profiteren.

KinderZwerfboekenkast
In de hal in de noodschool staat een 
KinderZwerfboekenkast, daar mag je gratis 
een boek uithalen. Natuurlijk mag je er ook 
een boek in doen!

Een KinderZwerfboek zwerft van kind naar 
kind. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, 
op de kinderboerderij, in de trein of bij ons op 
school. Je herkent zo’n boek aan de sticker op 
de kaft.

In de KinderZwerfboekenkast mag je een 
boek leggen dat een ander kind mag lezen. 
En je kan een zwerfboek uitzoeken om zelf te 
lezen. Op www.kinderzwerfboek.nl kun je 
lezen waar de andere 
KinderZwerfboekenkasten staan.

Ik ben benieuwd of jij nu ook vaak gaat 
lezen?!

Het dak is er af!

OB: project 'Toen opa en oma klein waren!'
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Studiedag
Op 12 februari slaan de leerkrachten weer 
aan het studeren. We praten dan over het 
Jenaplanonderwijs, we krijgen instructie over 
digitale cursussen en werken aan doelgericht 
onderwijs. We hopen dat jullie deze dag 
gezellige dingen gaan doen. Alvast veel 
plezier!

Wist je dat ...?

... we twee invalleerkrachten krijgen?

... dat ze Lisa en Jolien heten?

... dat we het hele schooljaar blijven 
gymmen in sporthal de Slag?

... er drie lokalen bij komen in ons nieuwe 
gebouw?

... de grote zaal een podium en een tribune 
krijgt?

... er op de begane grond een stilteruimte 
komt voor kinderen die even alleen willen 
zijn?

... er een peutergroep komt voor kinderen 
van 2-4 jaar?

... het steeds beter gaat met Rutger en hij al 
weer aan het werk is?

... Anne-Marie de taalcoach is en Wendy de 
rekencoach?

... we de hulp van alle ouders erg 
waarderen?

... een lief woord of gebaar iemand kan laten 
lachen?

Geniet van de winter!

Gezondheid
We genieten weer volop van EU fruit en 
groente. Vandaag zag ik kinderen met 
een sappig peertje naar buiten lopen. 
Vorige week waren er radijsjes, appels 
en mandarijntjes. Iedere week weer 
ander fruit en groente. Niet iedereen wil 
de groene varianten, maar de afspraak is 
dat iedereen proeft. Zo raak je bekend 
met alle smaken en blijf je gezond door 
alle vitaminen die je binnen krijgt. 

Eet smakelijk!

Open ochtend

Ieder jaar houden we op de laatste 
woensdag van de maand januari een 
open ochtend. De ochtend is bedoeld 
voor ouders en kinderen die nog niet 
naar de Hoeve gaan en willen 
kennismaken. Die ochtend zullen jullie 
dus veel nieuwe ouders samen met mij 
zien rondlopen. 

Carnaval

Woensdag 19 februari vieren we carnaval 
en wordt de talentenshow gehouden. 
Heb jij een leuk dansje, een liedje of 
kunstje dat je wilt laten zien, geef je dan 
op voor de talentenshow. Je mag deze 
dag verkleed naar school komen.
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Kerstvakantie 
De Wasberen hebben een hele leuke kerstvakantie gehad. 
Nova, Liam, Luuk en Sofie hebben getekend wat zij hebben 
gedaan in de vakantie: 

3 koningen 
Op 6 januari vierden wij 3 koningen. Toen we ’s ochtends 
op school kwamen, stond er een tulband-cake in de kring. 
Iedereen kreeg een stukje en die moesten we heel 
voorzichtig opeten, want in één stukje zat een boon 
verstopt. Sofie vond de boon in haar stukje cake en 
daarom mocht zij die dag de koning zijn. Ze was de hulp 
van de dag en kreeg een mooie koningskroon op. 

WASBEREN
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Muziek project 
We werken in de groep aan een project over muziek. 

Koen, Ryan, Amina, Kim, Daan en Nout hebben hun favoriete muziekinstrument 
getekend: 

Nout, Nova, Kim en Liam hebben een gitaar gevouwen. 

WASBEREN
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Hallo mensjes, ik bedoel kinderen. Dit is een reclame om bij de Uilen te komen. 

Juffen 
Natuurlijk hebben wij de beste juffen van de hele school (ook van de wereld). Hier de foto’s van de 
geweldige en geniale juffen! 

Kom gewoon gezellig bij de Uilen, omdat we goed met elkaar kunnen lachen en elkaar kunnen 
helpen. Er zitten gezellige kinderen in de klas (zoals wij ). 
En soms gaan we 'Weerwolven'. We kunnen goed met elkaar opschieten en zijn vaak enthousiast. 
We kunnen gelukkig wel serieus werken en helpen elkaar herinneren. Natuurlijk krijgt de gelukkige 
winnaar een gratis handleiding van de Uilen cadeau!!!   We hebben elke week een Uil van de week. 
Dat houdt in dat iedere week twee Uilen worden uitgekozen en dat iedereen een compliment maakt 
voor de twee Uilen die op het bord  hangen. We hebben elke week een weektaak, dat is dat je in een 
week zoveel van Engels af moet  hebben en zo veel van Topo enzovoort. Dus zekerrrrrrrrrr doen!!!   
Gemaakt door: Sanne😎😎   en Floris🤯🤯  

Heeeeeeeeey luitjes!!! Met Kerst hebben wij (de Uilen🦉🦉) gewoon TWEE VIDEO’S 
GEMAAKT!!! Het was SUPER cool🥶🥶. We hebben (letterlijk) KEI HARD 
gelachen🤣🤣!!! En….. ehhhhhh…… en…… ehhhhhh……. Oh ja! We hebben ook video’s 
gekregen van de Wasberen en de Egels, die waren natuurlijk ook SUPER 
cool🥶🥶. Dat was het gewoon!!! Groeten from your boy Oliver!!  

En hier ziet u Femke 
en Martine allebei 
geweldige juffen!!!! 

biem 

biem
 

 

 Kom bij de Uilen!! Of anders…… 

Een 
geweldige 

klas 

Wat een té 
gekke juffen 

De vlogs van het kerstproject 
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Uilen
Kruiswoordpuzzel over ons nieuwe project DE STEENTIJD 

w e r k t u z r e d e n M e n 
a e v o c s a f f z h u a e e 
s w r p v v p z s x u d m r d 
d e m k v  g r o t t n t m g e 
f r n a t q e l a c e g o r r 
g t a s b u h n i v b h e o z 
h y n e r e  i d u b e o t t e 
j i o d b a s g p d d u e r t 
k j a d n z t m e e a t n w t 
l s j s n w o r n n f s a n i 
e t q f p s r e j a t k n g n 
i i w g h e i h o l j o r d g 
g j e h u x e s e t n o n n G 
o d r j t r k r r o t l a s m 
l u t k p f l a m t m o i g e 
o p a a r d e w e r k f u o o 
e i y l a B v n n s p y s a h 
g z u z d g u z s h l a w p u 
q x i x a J  n e t h c u r v n 
t e k e n i n g e n t e t x e 

gemaakt door: Anna Z & Fay   

Schooljudo 

o werktuigen
o prehistorie
o mammoeten
o aardewerk
o oermens
o ijstijd
o houtskool
o grotten
o hutten
o speer
o vruchten
o dieren
o tekeningen
o nederzetting
o hunebed
o geologie
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Schaatsen 
In de kerstvakantie gingen we 
schaatsen. Het begon leuk, 
maar het eindigde niet zo leuk. 
Fay, mijn zus, viel en nu moet 
ze 4 weken met haar arm in 
het gips. Dat is niet zo leuk. 
Van Fien 

Het circus 
In de kerstvakantie ben ik naar 
het circus geweest. Ik kreeg 
een grote teddybeer. Een 
clown ging hele grappige 
dingen doen. Daar moest ik 
heel erg om lachen. Hij 
sproeide iedereen nat. De 
circusbaas was klein. Hij was 
soms boos op de clown. Dat 
was heel grappig. 
Van Nora 

Ik werk met het programma 
Sprint. Als ik een tekst typ dan 
leest de computer het voor. Ik 
kon zelf een stem uitkiezen. 
Van Yip 

Interview Wim 
Hoe oud ben jij? 
Ik ben 29 jaar oud. 

Wat zijn  jouw hobby’s? 
Ik vind het leuk om uit eten te gaan of op een terras te zitten. Of gewoon 
lekker thuis op de bank een film kijken. Ik vind het ook leuk om te klussen 
in ons huis of aan de auto.  

Welke sport doe jij? 
Ik doe sinds een jaar waterpolo. Ik heb vroeger een hele poos gevoetbald, 
maar dat vonden mijn knieën niet zo leuk meer.  

Wat is jouw lievelingskleur? 
Mijn lievelingskleur is blauw en dat komt omdat ik altijd bij de blauwen 
heb gevoetbald.  

Wat eet je het liefst? 
Als een echte Spakenburger houd ik veel van gerechten waar vis in zit of 
gewoon lekker een gebakken visje. Kippenvleugels uit de oven mag je me 
ook wakker voor maken trouwens.  

Houd je van spelletjes? Zo ja, welke? 
Ik vind bordspelletjes heel leuk, vaak doen we dat met familie op zondag. 
Af en toe speel ik ook nog wel eens een spelletje op de Xbox.  

Houd je van dansen? 
Op het juiste moment in de juiste setting houd ik wel van een dansje. ;-) 

Ben je getrouwd? Zo ja, met wie? Hebben jullie ook kinderen? 
Ja, ik ben in juni getrouwd met Roosmarijn. We hebben nog geen 
kinderen, maar wie weet wat de toekomst brengt ;-) 

Wat is jouw lievelingsdier? Heb je een huisdier? 
Ik heb een groot aquarium met tropische vissen. Honden vind ik ook heel 
leuk, maar dan wel van anderen.  

Wat kijk je het liefst op televisie? 
Ik kijk het liefst een serie of film op Netflix. 

Van Sam, Carline, Nienke en Jae. 
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Zuid Afrika 
In de kerstvakantie was ik naar Afrika. Daar was 
ik 2 weken. Met mijn vader, mijn moeder, mijn 
broer, mijn oom en tante, mijn oma  en haar 
zus en mijn neef. Het was  
daar super leuk. Ik heb 
olifanten, luipaarden,  
neushoorns, nijlpaarden,  
springbokken, impala’s, leeuwen en nog veel 
meer gezien. 
Van Fiep 
 

Technisch Lego 
Iedereen weet wel wat Lego is 
Wist je ook dat er Technisch  
Lego is? Technisch Lego is met 
allemaal draden en motoren  
waardoor je de Lego kan laten 
bewegen en rijden.  
Van Pieter 

Interview Valou 
Hoe oud ben je?  
Bijna 32! 

Wat is jouw lievelingskleur? 
Roze en blauw 

Hoe lang heb je op De Hoeve gewerkt? 
Ik heb 12 jaar op De Hoeve gewerkt. Ik kwam  
als stagiaire in de Vossengroep en daarna heb 
ik heel lang als Uilenjuf gewerkt. Toen werd  
het tijd om een Dolfijn te worden! 

Heb je zelf ook op deze school gezeten? 
Nee, ik zat vroeger op de Spreng.  

Ben je getrouwd? Hoe lang? 
Ja, even denken hoor. Sem zat nog in mijn buik dus dat is ongeveer 12 jaar geleden. 

Wat is je lievelingseten en -drinken? 
Dat is een moeilijke vraag hoor. Ik lust bijna alles! Ik hou erg van een lekker theetje of een kopje 
koffie. Sushi maken vind ik heel erg leuk, maar door mijn Italiaanse schoonzusje hou ik ook erg van 
zelfgemaakte pasta’s. 

Hoe vond je het afscheid op De Hoeve? 
Als ik daaraan terugdenk dan krijg ik een heel warm gevoel van binnen! Wat hebben alle kinderen (en 
ouders, juffen en meesters) mij toch verwend! Iedere dag kijk ik naar de mooie lichtjes die de 
dolfijnen hebben gemaakt en de super toffe vlog! Wauw! 

Hoe heten jouw kinderen?  
Sem, Yara en Mikai (we hebben ook nog een klein hondje Frits, ook een soort kindje haha) 

Wat doe je nu, na De Hoeve? 
Zorgen voor mijn kinderen en natuurlijk de Dolfijnen missen. Gelukkig zien we elkaar nog heel vaak. 

Van Nora, Mark, Mirthe en Carolien. 
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lievelingsboek Benthe (VOS) : 
Het ministerie van oplossingen 

Heb je ook een lievelingsboek, lever je verhaal dan in 
bij een van de redactieleden! Wie weet staat jouw 
lievelingsboek dan in onze volgende schoolkrant! 

Lievelingsboek Anna en Féline (PAN): 
Gruwelijke rijmen 

Gruwelijke rijmen is een leuk boek, omdat de hele klassieke 
sprookjes veel gruwelijker worden gemaakt in een rijmpje 
door meesterverteller Ronald Dahl. Je hebt de sprookjes: 
Assepoester, Jakob en de Bonenstaak, Sneeuwwitje, de Zeven 
Dwergen, Goudhaartje de Drie Beren, Roodkapje en de Wolf 
en de Drie Biggetjes. Heel veel mensen vinden het boek leuk, 
want hij heeft 4,8 sterren op bol.com (is niet gesponsord door 
bol.com;-). Het is gewoon een ‘uren-lang-slappe-lach-boek’!  
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CHILLENWinterrebus
Lossen jullie onze 
zelfgemaakte rebus op? 
Op één van de Tijgerpagina's 
kun je zoeken naar de 
oplossing ;-)

Groeten van Danique en 
Sara uit de Tijgers

Escape rooms 
Wij hebben de afgelopen weken aan verschillende 'Escape rooms' gewerkt. 
We hebben nu ongeveer 8 'Escape rooms' uitgespeeld en een van die was 
'Hack de Hacker' en daar hadden we verschillende werkbladen bij nodig om 
het uit te rekenen en René had ook hintkaartjes, omdat dit een van de 
moeilijkste was en daar zijn we dus ook het meest trots op. En de eerste 
hebben we ook met de klas gedaan en die heette 
'Escape STroom'. We zijn nu bezig met de 'Escape room - Vast in Moskou'. Dat 
is een  best lastige, omdat je niks van de taal begrijpt.  

Oh ja en misschien nog wel  het belangrijkste: hoe heet de site? Nou daar 
geven wij je nu antwoord op! 
Namelijk: Kraak’m - https://www.kraakm.nl/spellen 
Wij hebben er veel plezier van! 

Tara en Lieve van de Flamingo’s 
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 Sinterklaas en de pieten op bezoek 
 Wij hebben allemaal wat laten zien aan Sinterklaas en de pieten. Kijk maar! 

Lindsey heeft de huisjes gefotografeerd. 

Elle en Flore hebben een liedje op de Xylofoon 
gespeeld en gezongen. 

Alba, Jade, Lindsey, Kristy en Kim hebben geturnd. 

Bauke, Sep, Freek, Finn, Nout en Thijs deden kunstjes. 

Sofie, Mirte, Alissa, Kai, Milan en 
Ayrton hebben een toneelstuk 
opgevoerd voor Sinterklaas en de 
pieten. 

Milan en Thijs hebben de tijd 
bijgehouden. Elk stukje duurde 1,5 
minuut.  

Een geel blad! 
Thijs vroeg zich af waarom dit blaadje geel was.  
De andere bladeren zijn groen. 
Hoe zou dat komen? 
Dat hebben we met elkaar besproken in de kring. 
Wij moesten meteen denken aan de herfst,  
dus het blad zal er wel afvallen.  
Een paar dagen later gebeurde dat ook!  
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Het Kerstontbijt! 

 De Egels leren Engels 

 Dinsdag 7 januari hebben we bezoek gehad van 6 Uilen. Zij hebben Engelse 

spelletjes aan ons geleerd. Dit was ons circuit: 

We vonden het zo leuk dat we ze nog een keer hebben uitgenodigd om langs te komen!

Het was een gezellig ontbijt met allemaal lekkere hapjes! 

Engels memory Kijkboek met Engelse woorden Engels kwartet 

Engels Loco Engels prentenboek luisteren Engels kaartspel 
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TIJGERS

De oplossing van de winterrebus is: 
Ga je mee een sneeuwpop maken?



De Pinguïns….. 
  ..…werken aan eigen projecten 

   

Ons project gaat over 
hamsters. We hebben 
dit gekozen, omdat we 

er meer over willen 
weten. 

Amber en Eloise 

Wij doen het over 
kippen, omdat we er nog 

niet veel over weten.  

Anna en Fleur 

Wij hebben het over 
konijnen. Wist je dat 

sommige konijnen wel 2 
meter kunnen springen? 

Lieve en Yvette 

Wij doen het over 
sterren. We weten al hoe 

sterren eruit zien.  We 
willen er nieuwe dingen 
over leren. Bijvoorbeeld 
over vallende sterren.  

Enya, Lizzie, Thom en 
Ruben 

Wij hebben het over  
zwarte gaten. Dat zijn een 
soort magneten die alles 

om zich heen aantrekken. 
Maar we willen er nog veel 

meer over weten. 

Gijs, Daaf, Jesse en Ezra 

Wij hebben als 
onderwerp: Carnaval. 

We weten al hoe 
Carnaval is ontstaan. We 

hebben dit onderwerp 
gekozen, omdat we van 

feesten houden. 

Bram en Lisa 

Wij doen het over 
vuurwerk.  Vuurwerk 

komt uit China. Wist je 
dat vuurwerk vaak rood 

is, omdat dat in China een 
gelukskleur is? 

Niek en Mara 

Wij hebben het over 
ridders, omdat we van 
geschiedenis houden. 
En ridders vinden we 

interessant. 

Jan en Eric 

Wij doen het over ons 
stamgroepdier, de pinguïn. 

We hebben 
onderzoeksvragen gemaakt 

en we gaan nu op onderzoek 
uit. Wist je dat er ook een 

pinguïnsoort is die de 
Macaronipinguïn heet? 

Jill, Vinny, Claartje, Matthijs, 
Emma en Dawit 

Wij doen het over Mars. 
Niet de chocoladereep, 
maar de planeet. Het is 

heel koud op Mars. 
Mars wordt ook wel de 
rode planeet genoemd. 

Jazz en Timme 
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De Pinguïns….. 
…kregen een presentatie over ballet
We kregen een balletles van Yvette en Lisa. Eerst lieten ze allemaal 
kleren zien, die je aan moet doen bij ballet. Daarna gingen we allerlei 
oefeningen doen die te maken hebben met ballet. Op het eind gingen 
Lisa en Yvette dansen op Het Zwanenmeer.  

…hadden een ‘gekke sokkendag’ en een ‘kersttruiendag’ 
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KLEURWEDSTRIJD 

Doe mee met de kleurwedstrijd!!! 

Je moet hem vóór 20 februari inleveren. 

Dat is vóór de voorjaarsvakantie. 

Er staat een doos op het podium om hem in te leveren 
in het noodgebouw en bij de onderbouw staat een doos 

in de gang. 

In Rondje Hoeve Lente zal de winnaar van elke bouw 
bekend worden gemaakt!

Heel veel succes! 

Namens de redactie van Rondje Hoeve, 

Groetjes van Lynn van de Flamingo’s 
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Naam:___________________ Leeftijd:________ 

Stamgroep:___________________________ 
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Over Leren 

Leesbevordering 
Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo snel een boek. Zij komen daardoor 
minder vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. Lezen is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen: ze vergroten hiermee hun woordenschat, leren het leggen 
van verbanden en leren zich in te leven in anderen.  
Veel kinderen maken vanwege dyslexie, andere leesproblemen of omdat ze liever 
buiten spelen, te weinig ‘leeskilometers’. Terwijl ze in latere fasen van het onderwijs en 
tijdens hun werkende leven veel teksten moeten verwerken. Wij leven nu eenmaal in 
een talige samenleving.  
Uit een onderzoek naar woordenschat onder een grote groep brugklasleerlingen 
(Haquebord, Linthorst en Stellingwerf, 2004) blijkt dat veel leerlingen, ongeveer 20%, 
het taalniveau van de schoolboeken niet voldoende beheerst. Hierdoor ontstaat een 
spiraal die ervoor zorgt dat goede lezers het lezen leuk vinden, meer woorden leren en 
daardoor meer toegang krijgen tot boeken en andere teksten. Terwijl de zwakke lezers 
juist een steeds grotere achterstand ontwikkelen. Zij hebben geen toegang tot boeken 
en andere teksten die bij hun leeftijd horen wat ervoor zorgt dat ze lezen minder leuk 
vinden. Zo gaat de neerwaartse spiraal steeds maar door. Om deze cyclus te 
doorbreken is het dus belangrijk dat kinderen zo veel en vroeg mogelijk in contact 
komen met verschillende soorten teksten. 
Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst 
gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft 
kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw 
zouden oppakken. Er is ook een game die kinderen motiveert om meer leeskilometers 
te maken. 

Hybride boeken 
Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. 
De tekst staat op het scherm en wordt voorgelezen. Een gele meeleescursor laat zien 
welk woord en welke zin worden voorgelezen. Deze vorm werkt zeer positief bij 
kinderen die lezen lastig vinden. 

Bibliotheek 
Op de website www.yoleo.nl/  staat  een boekenkast waarin alle boeken van Yoleo te 
vinden zijn. Deze boeken zijn daar te lezen zonder in te loggen met een Yoleo-account. 
Er wordt dan echter geen voortgang bewaard en er worden geen punten verdiend met 
lezen.  
Als een kind een (gratis) account aanmaakt, kan dit gekoppeld worden aan zijn of haar 
jeugd-bibliotheekpas van de bibliotheek en daarna kan het boeken lenen in Yoleo. De 
voortgang wordt dan wel bewaard en de kinderen kunnen punten verdienen tijdens het 
lezen. Deze leespunten kun je gebruiken om een virtuele kamer in te richten 

Kinderen kunnen overal waar ze de beschikking hebben over een pc, laptop of I-pad 
lezen met Yoleo. Dus ook op school, tijdens de leestijd! 

Diane Noortman 

OVER LEREN
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Lievelingsboek Danique (TIJ) : 
100% Coco New York 

Ik vind 100% Coco New York een heel leuk boek. Er zijn 
meerdere delen je hebt: 100% Coco Paris, 100% Coco New 
York en 100% Coco Berlin. 
Deel 1: 100% Coco Paris gaat over een modemeisje die 
heet Coco. Haar oma is al een hele tijd geleden overleden. 
Zij hield ook van mode en kleding maken. De ouders van 
Coco zijn gescheiden en de moeder heeft nu met de leraar 
van Coco. Er kwam een winactie voor modeontwerpers. 
Degene met het meeste modegevoel heeft gewonnen. Coco 
deed ook mee aan die winactie. Maar zij deed het zonder 
dat je haar gezicht kon zien. Ze had een tijgermasker op. 
Ze noemde zichzelf de Stijl Tiger. Maar toen ze zich bekent 

moest maken deed iemand anders zich voor als Coco dat was Amanda die 
pesten Coco de hele tijd. Uiteindelijk had Coco toch gewonnen 
en mocht ze naar New York. 
Dan komt dus deel 2: 100% Coco New York. in dit deel 
mag Coco naar New York toe en gaat ze daar op een 
modeacademie. Ze maakt vrienden en vriendinnen of ze 
geslaagd is zeg ik nog niet, dan moet je hem maar zelf gaan 
lezen. 
Je hebt ook deel 3: 100% Coco Berlin. Hier ga ik niets 
over vertellen. Dat blijft allemaal nog een geheim. 
De boeken zijn geschreven door: NIKKI SMIT. 
Ik raad je het zeker aan! 

Lievelingsboek Lynn (FLA): 
Het leven van een loser ff offline 

Dit is mijn lievelingsboek, omdat het heel 
grappig is. De hoofdrolspeler is ook heel 
grappig. Hij heet Bram. Het gaat erover dat 
hij naar een kamp moet, maar zijn vader is 
daar ook geweest en heeft een eng verhaal 
verzonnen. Namelijk dat er een enge boer is 
en die zit in een soort huis diep in het bos. 
Maar daar is gewoon een luxe badkamer, 
toen Bram daar kwam zag hij zijn vader en 
schrok hij. Hoe het verder afloopt, moet je 

zelf maar gaan ontdekken. 

BOEKENPAGINA
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Vlinders 
De afgelopen periode hebben wij veel projecten gehad: 
Prehistorie, Sinterklaas en Kerst. Op dit moment zijn wij 
bezig met het vlinderproject en eigen projectjes.  

Het sinterklaasfeest was een succes. Wij 
deden kunstjes. Evi stond mooi op Amy en 
Sienna. Jonna deed een mooie handstand 
tegen Evi aan. De andere kinderen hadden 
allemaal andere kunstjes of een quiz. Het 
was erg leuk. Dit was het einde van ons 
verhaal. Van Evi, Jonna en Amy   

Bezoek van jaargroep 3 aan de bibliotheek 

We gingen met de derdejaars naar de bibliotheek. We zochten een boek die leuk was. 
Toen liepen we weer met alle derdejaars naar school. Van Milan, Ivar, Ivy en Jack  

We moesten woorden 
maken en we mochten 
een boek uitzoeken.  
Van Faye en Jasmijn  

Bezoek van de stamgroep aan de bibliotheek 
Wij gingen met de klas naar de 
bibliotheek. Sommige kinderen 
hadden een boek voor hun project 
gevonden en sommige kinderen 
niet. Je moest een blad invullen. 
Een iemand was de medewerker 
van de bibliotheek en de ander 
zocht een boek. Daarna werden de 
rollen omgedraaid en gingen we 
terug naar school. Van Sienna en 
Lotte  
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Voorstelling van de kinderen voor 
Sinterklaas 



Vlinders 

Afscheid  
Juf Marijke ging weg op school. Ze ging 
in elke groep voorlezen. Het verhaal 
ging over een man en een vrouw. Het 
verhaal was leuk, maar we vinden het niet 
leuk dat Marijke weggaat. Van Julian, Maya en 
Anna.  

Voorlezen in de jaargroep  
In de jaargroep mogen kinderen soms een boekje 
voorlezen. Dan zit iedereen gezellig bij elkaar. Iedereen 
die het leuk vindt mag lezen. Max vond het het leukste dat 
Mila ging voorlezen. Van Floor, Max en Mila  

Onze weeksluiting in december 

We lezen een boek voor bij de 
weeksluiting van de Vlinders. We 
hadden een leuke weeksluiting. Van 
Levi, Nout en Rif 

Judo in de middenbouw 

We kregen les van Nigel. Dat was heel leuk. We 
moesten op de matten judoën. We gingen veel 
judo spelletjes doen. We gingen het mattenspel 
doen en we deden ‘De vloer is lava’.  
Van Julia, Siem en Aimee 

Op maandag doen we tijdens gym judo. Dan 
leren we allemaal dingen. Je kan een ander 
kind omduwen door de zwakste plek om te 
duwen. Van Xander, Ruben en Charlotte 
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Mijn moment van 2019 was … 

Silvijn: veel lachen. 
Jesse: toen ik Unit B van Engels had gehaald. 
Izzy: dat ik een Havo-advies had gekregen. 
Lynn: dat ik met Maxime in de waterachtbaan in 

Slagharen ging. 
Tara: dat we naar Corpus gingen. 
Gert: het hooien en rijden op de trekker. 
Job: de zomervakantie. 
Jazmin: dat ik verhuisde. 
Lieve: dat ik naar Spanje ben geweest. 
Tycho: dat ik met mijn oma ging vissen. 
Joe:  dat ik 31 augustus naar Zwartebroek ben 

 verhuisd. 
Markus: dat ik iemand met z’n telefoon nat had gemaakt, 

omdat ik uit de glijbaan kwam. 
Eyèn: de buitenspeeltijd. 
Mirthe: dat ik naar Disneyland Parijs ben geweest. 
Tygo: de vorige klas, want die was leuker. 
Julian: het circus. 
Tom: dat ik naar groep 6 ging. 
Sil:  dat ik jarig was. 
Ariëlle: dat mijn ouders gingen scheiden. 
Micha: dat ik naar de Flamingo’s ging. 
Caithlyn: dat ik Goofy kreeg. 
Jana: het nieuwe schooljaar, want er kwamen veel 

lieve zesdejaars bij. 
Dani: 196 loten verkopen. 
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Mijn wens voor 2020 is … 

Silvijn: heel veel leuke dingen doen. 
Jesse: dat ik mijn Topo uitkrijg. 
Izzy: dat de musical goed gaat en leuk wordt. 
Lynn: dat Sander nog lang leeft. 
Tara: een leuke schoolreis/-excursie. 
Gert: dat ik een motorblok op mijn skelter kan 

 bouwen. 
Job: dat ik profvoetballer word. 
Jazmin: dat ik geen grote ruzie met iemand krijg. 
Lieve: dat ik nog naar veel landen mag gaan. 
Tycho: dat het een heel mooi jaar wordt. 
Joe:  dat ik in de zomervakantie de leukste vakantie 

 heb, die ik ooit heb gehad. 
Markus: dat ik weer iemand nat kan maken. 
Eyèn: dat ik een leuk tafelgroepje krijg. 
Mirthe: dat ik gelukkig ben. 
Tygo: dat het een gelukkig jaar wordt. 
Julian: een fijn leven. 
Tom: dat ik geen dyslexietraining krijg. 
Sil: dat ik in de Top 200 van Brawl Stars in 

 Nederland kom. 
Ariëlle: dat ik veel nieuwe vrienden krijg. 
Micha: dat er een Pinguïn bij de Flamingo’s komt. 
Caithlyn: dat ik mijn 4e duikdiploma haal. 
Jana: dat ik Topo Europa en Engels level 3 uitkrijg. 
Dani: dat iedereen gezond blijft. 
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Woelmuizen 
Januari 2020. De kerstvakantie is weer voorbij. De Woelmuizen hebben hele 
leuke dingen meegemaakt in de vakantie. Kijk maar eens mee! 

 
 

 
 

Daan ging vuurwerk kijken. Sanne is naar ‘de 
Octopus’ geweest en 
ging van de glijbaan.  

Sofie is naar het 
zwembad geweest. De 
glijbaan vond zij het 
leukst.   

Olivier ging samen met 
papa vuurwerk 
afsteken.   

Bing keek naar vuurwerk.   

Aimee is op vakantie 
geweest en daar ging zij 
zwemmen.     

Siem is naar de bioscoop 
geweest.     

Thomas staat naast het 
zwembad. Hij ging daar 
kijken.      

Luuk is naar het zwembad 
geweest. Er was een 
groot zwembad.       

Genairo was thuis met 
cadeautje     

WOELMUIZEN
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Woelmuizen

 

 
 
 

Elise ging logeren. Daar 
sliep zij onder een 
hartjesdeken.      

Maud heeft 
een tafel 
getekend en 
zichzelf. 

Stavros had een 
witte kerstboom 
met cadeautjes 
en lekker eten.     

Nola ging vuurwerk kijken. 

Sunna is naar de 
sterrenwacht geweest. 
Ze heeft daar de 
sterren en planeten 
gezien, door een 
telescoop.       

Vivienne ging vuurwerk kijken 
en had hierbij een 
vuurwerkbril op. .        

Felice vond alles 
leuk in de vakantie. 

Guus ging Kerst vieren bij opa en 
oma, met lekker eten en een 
kerstboom.

Nina heeft Kerst gevierd met 
een mooie kerstboom.  

WOELMUIZEN
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Winterse super knapperige knoflook krieltjes 

Ingrediënten 

• 8 aardappels
• olijfolie
• verse rozemarijn, tijm en salie
• 3 teentjes knoflook
• zout en peper

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de hele aardappels op een
bakplaat en smeer ze in met wat olijfolie. Rooster ze in de oven voor
ongeveer 30 minuten tot je er makkelijk met een mes door kan
prikken.

2. Snijd ondertussen de kruiden fijn en de knoflook in schijfjes.
3. Als de aardappels klaar zijn, laat ze dan een beetje afkoelen. Pak een

beker met een platte onderkant en plet voorzichtig iedere aardappel
tot de dikte van je pink.

4. Doe wat olie in een koekenpan. Bak de aardappeltjes lekker
knapperig aan beide kanten (ongeveer 5minuten per kant). Doe in
de laatste minuut de kruiden en de knoflook erbij.

5. Leg de knapperige knoflook krieltjes op een bord en doe er wat zout
en peper op.

Eet smakelijk! 

Dit recept en nog meer foto’s staan op mijn moeders kookwebsite Little 
Kitchen www.littlekitchen.nl 

Gemaakt door Juke van de Uilen 
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Over oecumene

Het thema van het kerstproject was ‘Kom maar in de kring’. Iedereen is 
anders en iedereen hoort erbij. Dit is ook de gouden regel bij ons op 
school: iedereen mag meedoen. In het project stond de kring centraal. 
Elke dag beginnen en eindigen wij de dag in de kring. Alle kinderen hebben 
een plekje in de kring. Als iemand wordt buitengesloten, is de kring niet 
meer compleet. Er is een gebroken kring. Dit willen wij niet! Alle kinderen 
zijn nodig om de kring en de stamgroep compleet te maken. Tijdens het 
project heeft elk kind een lichtje versierd voor een ander kind. Er stond op 
‘Het is fijn om jou erbij te hebben, omdat…’. De kinderen mochten dit zelf 

invullen. Er kwam bijvoorbeeld ‘je aardig bent’, ‘je gezellig kan spelen’ en ‘je lief bent voor 
anderen’ voorbij. Ook hebben wij gevlogd. Elke groep maakte twee vlogs om te versturen 
naar de andere groepen. Dit hebben wij gedaan, omdat we elkaar missen. De onderbouw 
aan de Veenslagenweg en de midden- en bovenbouw op de noodlocatie. Wij voelen niet 
compleet.  

Ook stond tijdens het kerstproject het christelijke kerstverhaal centraal. In elke stamgroep 
is dit verhaal verteld of voorgelezen. De Vlinders hebben hier een weeksluiting aan 
besteed. De weeksluiting begon met een dansje. Hierna hebben vier kinderen het 
kerstverhaal voorgelezen. Ook waren er kinderen die het verhaal uitspeelden. De herders, 
de engelen, Jozef, Maria, kindje Jezus, de schapen, de kamelen en de wijzen: iedereen was 
erbij. Samen hebben zij het kerstverhaal uitgespeeld. Tijdens het toneelstuk is een lied 
gezongen over de herders. Na het kerstverhaal was er een meisje die op eigen initiatief een 
prachtig kerstgedicht heeft geschreven. Dit heeft zij mooi voorgedragen. De weeksluiting 
eindigde met een dansje: Kinderen voor Kinderen met ‘Niets is cooler dan Kerstmis’. In dit 
lied draait het om samen zijn, net als ons kerstproject over samen in de kring zijn. 

Inmiddels is er een heerlijke vakantie voorbij gevlogen en zijn wij 2020 gestart. De 
kinderen zijn alweer helemaal gewend op school. Wij hopen op een mooi nieuw jaar 
waarbij we steeds in onze gedachten mogen houden dat iedereen erbij hoort en dat wij niet 
compleet zijn als er iemand mist. We kijken uit naar de verbouwing die steeds meer 
vordert en naar de dag die steeds dichterbij komt dat we ook als school weer compleet 
zijn.  

Marijke Wiersma 

De herders houden de wacht bij de schapen, dan zien zij ineens een  
engel. De engel begint een prachtig lied te zingen. 
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 Kikkernieuws 
Toen opa en oma klein waren. 

Wisten jullie dat??? 
- Ze vroeger nog geen elektriciteit hadden en dat ze licht konden maken door kaarsen aan te

steken of een olielamp.
- Ze vroeger niet zoveel speelgoed hadden. Het speelgoed dat ze wel hadden was van hout,

ijzer of stof gemaakt. Ze hadden auto’s, poppen, een tol, een stokpaard, een springtouw en
een hoepel.

- Er weinig auto’s op straat reden. Dus konden de kinderen veilig op
straat spelen. Ze deden spelletjes als Annemaria Koekkoek,
stoepranden, hinkelen en voetballen.

- Je de telefoon niet mee kon nemen op vakantie of naar buiten, omdat
hij vast zat met een draad en stekker aan de muur.

- Ze vroeger in een soort kast gingen slapen, dat heette een bedstee.
- Ze vroeger leerden zwemmen in een sloot of een meer.
- Ze vroeger leerden borduren, punniken en weven.
- De kleren werden vaak zelf gemaakt, bijvoorbeeld een

trui die werd gebreid.
- Ze vroeger eenvoudige fietsen hadden.
- Je dit allemaal in het oude ambachten en speelgoedmuseum in

Terschuur kunt zien, waar we met de bus naartoe zijn geweest. De opa’s
en oma’s die mee waren konden ons er veel bij vertellen.

Kennen jullie deze spelletjes nog? 
a. Sjoelen
b. Pim Pam Pet
c. Puzzelen
d. Quick
e. Hoedje wip
f. Knikkerspel

Wij hebben ze weer gespeeld! 

KIKKERS
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Een heel gelukkig 2020 van de Kikkers 
gewenst! 

Deze blockposter hebben we met z’n allen 
gemaakt. Ieder kind kreeg een stuk om te 
kleuren. Daarna hebben we ze aan elkaar 
geplakt. Het is een supergrote poster 
geworden met wel 20 a4 papieren aan 
elkaar!  

Wil je dit ook een keer doen met de klas, 
dan kun je dit met jouw juf of meester 
bespreken.  

Ga naar: https://www.blockposters.com/ 
en maak jullie eigen poster 

Sinterklaas.  
 De Kikkers dansen met de Pieten op een lied,  
 waarmee ze Spaanse woorden hebben geleerd. 
    (te vinden op Youtube :Pietenkoor–Spaanse les) 

 Kralenplank leggen vanaf een voorbeeld 

De moeder van Sienna heeft samen met Sienna Spaanse les 
gegeven aan de Kikkers. Kunnen jullie de woorden bij de goede 
tekening zetten? 

1.barco 2.manzana
3.zapato 4.caballo

Kerst: Kom maar in de kring 

 Een lichtje voor een ander maken met een lieve wens: Jij hoort erbij, omdat ……. 

Oplossing: 
1.boot
2.appel 
3.schoen
4.paard 

KIKKERS
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Panda’s 
Panda Puntneus 
Om kwart over drie, na lang aftellen, ging de bel. Het was kerstvakantie voor Panda Puntneus. Hij gaf 
een  dikke knuffel aan de allerliefste juf van de wereld en ging op weg. Panda Puntneus begon zijn 
vakantie met een tapasavondje bij papa panda Puntneus en mama panda Puntneus. Daarna ging hij 
logeren bij zijn beste vrienden. Ze bleven tot 3 uur ’s nachts wakker. De dag erna ging hij naar Gran 
Canaria om te karten. Hij ging schaatsen en kreeg een blauwe kont. 

Met Kerst liet hij een kerstbal vallen. Oh-oh! Hij had een kerstdiner met zijn vrienden. Hij kreeg een 
iPhone 11 als cadeau voor Kerst. Zijn hondje Frits had een nieuw kerstpak die hij na de Kerst niet 
meer paste, omdat hij te dik was geworden. Op tweede kerstdag ging hij naar Londen en ging hij in 
een mega reuzenrad.  
Na een paar dagen was het Oud & Nieuw en was hij roekeloos bezig met zijn vuurwerk. Hij stak een 
pot af en die viel om. Oh-oh! Hij was zo rebels bezig dat hij een vuurpijl afstak met een oliebol erop. 
Oh-oh! Hij deed ook nog een bloem in een glazen potje, stak die af en het potje knalde uit elkaar in 
heel veel stukjes. Oepsie floepsie! Hij had een heel illegaal vriendje waarvan hij een strijker had 
gekregen en hij besloot om daar een appel mee op te blazen. Foei! Om 12 uur ging hij nog kijken naar 
het carbid schieten.  

Op 1 januari was het nog niet genoeg en sloot hij af met een grote vuurwerkshow. De volgende dag 
trok hij zijn zwembroekje aan, deed zijn Unox-muts op en rende met zijn koude, blote voetjes over 
het strand de zee in voor een Nieuwjaarsduik. Hij droogde zich af en ging naar huis voor een 
nieuwjaarsborrel. Daar kreeg hij in plaats van natte bamboe een kaasbuffetje. Jammie! Omdat hij het 
nog niet koud genoeg had gehad tijdens zijn Nieuwjaarsduik, ging hij kijken naar de ijssculpturen in 
Zwolle waar het -12 graden was. Brr! Hij sloot de dag af met de film ‘Mees Kees in de wolken’ en een 
bakje popcorn. De dag erna 
ging hij naar Fantasialand. 
Hij ging ook nog naar de 
dierentuin om zijn andere 
Pandavriendjes te 
begroeten. Hij kwam 
erachter dat hij liever 
verliefd zou zijn op een 
olifant, dan dat alles in zijn 
leven naar aardappel zou 
smaken. Hij sloot de 
vakantie af met een potje 
salto’s springen in Superfun. 
Toen hij weer naar school 
moest op maandag 6 
januari, miste Kees de Slak 
hem al snel! 2020 wordt 
voor Panda Puntneus een super jaar! 

Gemaakt door: alle Panda’s 
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Panda’s 
Woordzoeker! 
LILAHHJJKDJSKFJKDJFSKCEWSDJNBIKVDJKASKJDHFSYDKKDKSDKKDDNHFHGFYEJWESNDDYYFJFJANNE    
NORAJFIIRDDNJDJSNAHSSSENJEHFNJDSDNHBZCJNJBHVJNJJFKNFSNKVNVKKKIJHJHJHJHJRTENNJRUUR  
FDFFNKDNKCDKDSNKDJEJEJE NICKNJDNXUDJSNFQWERTYUIOPLKJHGFRDESAZXCVBNMMHGREEDRT     
JJSXJISFVDSDSNFJNSDJSDFGHJKUYTREDFFGBNMKUYTRFVBNMKJHGBJKHGBNJHVBNJGBJHGBNJHJBD     
KOENDEFRXDDTTXMDCIEFHKFQWEDFGBNMJDJUEUEHFSDJHKDSJMHGJDSHFJHDJKGHGSKSFGHHJKJS
KWEEPOIUYTREWQEEWGDJDJUFJFKJKJSEDHFDJHJDHVJHDJLAUREJONJHDHJHDMHSJBKJVNJFVAKFNV
JSKDMCXNVMCNBJNKFDNVJKNFVKJEBGKLNJDKKFJKDJDKFJFKJFKDJFDVBNMRQWERTYUIOPASDFGHJ
KLRFGHJKIUYGHBJNKJIDDCNUASVKNFJKDNVFJSVJKHEJDFJDFNRHJEREJHHCJSVHJHFJKFHFHJFJFHFHJK
JKFHJFHJFHFJKAJKQWERTYUIOPASDFGHJKLMNBVCXZQWERTYUIOPLKMN BVCFDECFGHJHGFDSZXCJ      
LAURENIDIIDFDKODFWJDFKJDKDJDFKDFSJDFKDFJFDKDJMSEMDHJHDHDFSJDHJKHFKJDFHFJERTGBND 
DFGHJKLOQWERTYUIOCVJKLHGVBNKLHGVBJKHGVBNMKJHVBNKHGVBJKHGVJHGVHIFDTSFGHYFDFT   
HGFDSAQWERDSAQWEFDSANNAJDHBFJSRCHSNLFIVFNKJFVLMSVGHKSDGSHSFHFHFHFHFHHFJHF 
SYDNEYSILUUKTHIJMENJORISISETHIJSFELINEOLEJONNAFLOORDEMIANFEMKELIEKEHDANDHURIIOJD   
DANIELLEQWERTYUIOOPASDFGHJKLNFDMJHJDNDJHDSNJNVCJKMJNCMVXJVCMNJCVNCXM    
BRAMFSDNJDNFNHDJNJFNJNCJCXCVVDSNXCKJVNVCKJVXNKJNJBAMBEREJDNJXNBDJXHNDJS
CNJDNDJNDRTUU0KNIDNUISKVVJNKDNIVKLJGMFNSJDKLVVJKLGVJBMNDBSJKKDGKDGBFKLG 

Lilah, Koen, Thijs, Ole, Lauren, Nora, Joris, Ise, Luuk, Sil, Thijmen, Bram, Danielle, Lieke, 
Marit, Nick, Floor, Anna, Feline, Sem, Jonna, Sydney, Femke, Demian, Jet, Amber. 

Verbind de nieuwe groepsmaatjes met de juiste yell! 
Groepsmaatjes YELL 

Dat weten we nog niet Molletje, molletje, je lijkt op een sushirolletje! 

De sushirolletjes We gaan met die banaan, bi ba bananen, 
bananen zijn gezond! 

De jungledieren We klappen in, we klappen uit, klap, klap, klap! 

Bi ba bananen Yell, yell, yell, onze naam weten we wel! 

De krokante kipfilets Yell, yell, yell, de krokante kipfilets lusten wij 
wel! 

De inklaptafel klap klap klap Yell, yell, yell, jungledieren zijn super snel! 
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Bevers 

De vijfdejaars hebben een 

gedichtje gemaakt bij hun 

project. 

Honden 

Honden zijn heel schattig. 

Honden als huisdier. 

Ze zijn heel harig. 

Honden zijn heel schattig. 

Honden kun je trainen. 

Ze kunnen wild zijn. 

Honden zijn heel schattig. 

Honden als huisdier. 

Brigit en Jelijn 

De derdejaars zijn bezig met het 

Beverproject. Zij leren alles over 

de Bever. De vierdejaars en 

vijfdejaars zijn met hun eigen 

projecten aan de slag gegaan. 
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Wij hebben het aan het begin van het jaar gehad over goede 
voornemens. Dit zijn de goede voornemens van de Bevers: 
Pam: minder op de telefoon spelletjes spelen. 
Kiki: meer met mijn poesjes spelen. 
Matthijs: meer sporten en buitenspelen. 
Guus: meer buitenspelen. 
Tim: niet meer zoveel snoepen en meer sporten. 
Thura: meer fietsen en sporten. 
Dion: meer buiten voetballen en minder op de Wii 
Sebastiaan: meer buitenspelen, met de Lego en met mijn vrienden 
spelen. 
Lieke: vaker mee naar het werk van mijn moeder en minder op de 
playstation. 
Marith: meer met de konijnen en katten spelen. 
Liam: aardiger doen., meer aandacht geven aan onze hond en familie. 
Serena: iets meer met mijn vriendinnetje Tess spelen. Beter worden 
in zwemmen. 
Brigit: geen spinazie meer eten. 
Senna: iets meer fietsen. Op school goed nadenken wat je moet doen. 
Noor: minder Fortnite spelen. 
Fleur: minder spelletjes spelen op de telefoon. 
Femma: minder kletsen, meer naar mama luisteren en meer met 
vriendinnen spelen. 
Daniel: meer buiten spelen en minder op de Nintendo en iPad. 
Maks: meer sporten en minder op de iPad. 
Finn: niet zo vaak op de Nintendo Switch. 
Mila: minder spelletjes spelen op de telefoon. 
Jelijn: meer buitenspelen. 
Stef: meer eten, wel gezond. 
Joyce: meer buitenspelen. 
Kick: veel meer buitenspelen. 
Niek: minder op de iPad zitten. 
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De Vossen 

Interview 
met een 
Vos over 

deze school  
1. Wat vind je van het
huidige schoolplein?
Ik vind het minder leuk
omdat er weinig toestellen
zijn.

2. Wanneer denk je dat
het gebouw klaar is?
Ik denk over 3 maanden.

3. Vind je het huidige
gebouw mooi?: nee, niet
echt! Omdat alles wit is.

4. Welke locatie vind je
leuker? De oude, omdat ik
mij er meer thuis voel.

5. Hoe hoog denk je dat
het gebouw wordt?
11 meter hoog.

Gemaakt door: Jan-Jaap, 
Daniël  en Linde 
 

Leukste dagopeningen van 2019/2020 
van de Vossen! 
Op nummer 1 staat: Jongens V/S de meisjes, door: 
Ties, Tom, Usama en Jan-Jaap. 

Op nummer 2 staat:  Vsco boys/vsco girls, door: 
Maudy, Benthe en Maxime. 

Op nummer 3 staat: Vijf dingen die mis kunnen 
gaan op je eerste schooldag, door: Maxime, 
Maudy, Nadja en Benthe. 

Op nummer 4 staat: Het kerstverhaal, door: Linde, 
Judi en Lieke. 

Op nummer 5 staat: De spelletjeskringen, door de 
Vossen. 

Door: Nadja, Brianna, Maura en Sabijn. 
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De Vossen 
      Dit was de 
kerstvakantie 

 
 
 
 

In de vakantie ben ik naar Oostenrijk geweest. Het skigebied waar 
ik heen ging heette Kaprun. We gingen er heen met de auto. En 
door alle file konden we de volgende dag pas gaan skiën maar dat 
vond ik niet erg. Eenmaal de volgende dag gingen we de skispullen 
huren en we gingen gelijk daarna naar de piste. De berg waar wij 
de eerste dagen gingen skiën heette de Maiskogel. En op die berg 
zat ook een hele grote gondel en daarmee kon je naar de andere 
berg. Die heette Zell Am See. Daar gingen we ook skiën. En op die 
berg was het heel koud want daar op zat een gletsjer. En toen 
gingen we na een week weer naar huis.    Van Maxime 

Ik ben in de vakantie naar Fantasialand geweest samen met mijn zusje, 
mijn moeder en de vriend van mijn moeder. Het park was verdeeld in 
verschillende delen. In het deel genaamd ‘Mysterieland’ was de snelste 
boemerang achtbaan ter wereld en er was ook nog een vrije val in het 
donker. Er waren twee shows omdat het Kerst was en er was ook een 
vuurwerk show op het einde. Het was heel leuk. Omdat de vriendin van 
mijn vader jarig was,  zijn we naar de Efteling geweest samen met haar 
dochter, mijn vader, mijn zusje Lauren en ik. Het was nog best rustig en we 
zijn in heel veel attracties geweest. Omdat het de Winter Efteling was, 
waren er op bijna alle pleintjes kampvuren en waren er mensen die gingen 
optreden. Het was tot acht uur open en er was een schaatsbaan. We zijn 
alleen niet wezen schaatsen. Maar het was wel heel leuk.      Van Emma  

Ik ben in de vakantie niet weggeweest. We hebben het wel 
erg gezellig gehad. Met kerstavond kwam familie bij ons 
gourmetten. En 1e kerstdag waren we thuis, maar hadden 
we een soort van restaurant na gespeeld. 2e kerstdag  
gingen we bij vrienden eten. Met oud en nieuw waren we 
precies op tijd, want we hadden de tv op een andere 
zender gezet en toen hadden we nog 20 seconden. Dus net 
op tijd. We hadden 1 januari ook al meteen een 
verjaardag. Op oudejaarsdag  gingen we trouwens ook nog 
carbid schieten. Dus een leuke vakantie!       Van Noortje      

Flashback 
Het leukste moment van het 

eerste half jaar: 
Het leukste moment van het eerste half jaar in de 
Vossen, was op een donderdagmiddag. Tom kwam later 
tijdens de discussiekring binnenlopen met een kapotte 
trapper in zijn hand. Zijn fiets was namelijk tussen de 
middag kapot gegaan. Toen hij naar school fietste, viel 
zijn trapper eraf. Iedereen moest erg lachen om die 
trapper. Uiteindelijk heeft Hans geprobeerd de trapper 
erop te zetten.  

Door: Usama, Tom en Abel 
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Groetjes van team 
BSO de Hoeve 

Buiten spelen vinden we altijd fijn! 

Lekker gek verkleden mag natuurlijk 
ook op de BSO 😊😊 

Tijdens de BSO kun je lekker dansen! 

De BSO is leuk omdat je er vrij kunt 
spelen (Fleur)  

Waarom neemt een oen een zaklamp 
mee naar bed? Antwoord: om te kijken 
of het licht al uit is! (Flore en Lieke) 

De BSO is leuk en we doen leuke 
activiteiten, er is ook een zandbak 
(Nora)  

Het is alweer 2020! Dat betekent een nieuw jaar vol nieuwe 
leuke activiteiten op de BSO. Wij kijken hier erg naar uit, en 
hopen dat we het in 2020 net zo gezellig met jullie gaan 
hebben als vorig jaar. Dat gaat natuurlijk helemaal lukken! 

Op de nieuwe locatie hebben we een 8+ ruimte. Dat is prettig, want dan 
zit je niet met iedereen in één ruimte. We moeten wachten tot het half 4 
is, dan mogen we pas naar de BSO toe. Iedereen is aardig. Je krijgt altijd 
fruit en een koekje, als je dat wilt. 

Er zijn 3 groepen: Groen = 8+, Paars = de kinderen van de onderbouw en 
Oranje = de kinderen van 5 tot 7 jaar. We gaan altijd naar buiten, behalve 
als het super hard regent. Als we binnen zijn, dan zijn er leuke dingen te 
doen zoals knutselen, spelletjes spelen, met de Lego, tekenen en toneel 
spelen. 

Geschreven door Marit en Danielle (uit de Panda’s) 

Waarom loopt een oen op maandag 
naar zijn fiets? Antwoord: Omdat het 
weekend er op zit! (Flore en Lieke) 
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Winter 
Als de egel en de wasbeer in winterslaap gaan, 

Is buiten de sneeuw zo wit als een zwaan. 
Binnen is het knus en warm, 

En heb ik een kopje chocomel in mijn arm. 
Buiten is het nat en koud, 

Dus heb ik voor de haard een stapel vol hout. 
Mijn vrienden bellen aan, 

We spelen spelletjes tot ze weer gaan. 

Winter 
Ik pak mijn skies en de slee, 

En vraag al mijn vrienden mee. 
Ook gaan we samen naar de schaatsbaan, 

Voor mij hoeft de winter daarom niet weg te gaan! 

Geschreven door: Juke van de Uilen 

GEDICHT
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