


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.



 4
12
26
 41
19
40
27
23
42

33
36

20
16
10

8
30
44
34
24

6
14
28
38
22

Onderbouw
Hamsters 
Lieveheersbeestjes 
Kikkers
Wasberen 
Woelmuizen 

Middenbouw
Dolfijnen	
Vlinders
Bevers
Pinguïns 
Egels 

Bovenbouw
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Vossen 
Uilen 

Welkom allemaal,

Deze schoolkrant is helemaal digitaal 
gemaakt en uitgegeven. Wat knap van 
jullie dat jullie zo goed digitaal kunnen 
werken! 
De uitgaven van Rondje Hoeve winter is 
gemaakt terwijl we allemaal in de 
lockdown zaten. De meeste kinderen 
kregen thuis onderwijs. Daar zie je heel 
veel leuke foto's van.
Andere kinderen mochten naar de 
noodopvang komen, omdat hun vader 
en/of moeder een speciaal beroep heeft. 
Of omdat de thuissituatie anders was 
waardoor thuis leren niet mogelijk was. 
Daar zie je ook foto's en verhalen van 
terug. 
Heel veel kijk en lees plezier! 
En hopelijk tot snel weer op school!

Groetjes van de schoolkrantredactie!
Madelief, Lieke, Marit, Jonna en Tara

WELKOM
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Beeldende vorming met Carmen in de noodopvang
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NIEUWSNIEUWS

Thuis onderwijs
Sinds eind december zijn de scholen dicht 
vanwege het Coronavirus. Wij vinden het 
erg jammer dat we jullie gezelligheid 
moeten missen hier in school. Gelukkig 
zijn de leerkrachten druk bezig om 
contact met jullie te houden via Teams. 
Knap hoor van jullie dat jullie zo 
zelfstandig met de computer en Teams 
kunnen werken! 

We hopen jullie weer snel in school te 
mogen verwelkomen.

Het goede doel
Het kinderparlement heeft ook dit jaar 
weer een goed doel uitgekozen waar we 
samen geld voor inzamelen: KIKA!

Het is en blijft erg belangrijk dat er geld 
wordt opgehaald voor onderzoek naar 
kanker bij kinderen.

Een heel mooi doel!

Carnaval
Wat jammer dat we geen carnaval 
kunnen vieren op school. Als de school 
weer opengaat, kunnen we ook nog niet 
met zijn allen vieren in de theaterzaal. 

Je kunt vast jouw talent op een andere 
manier laten zien op school!

Kijk, wat een leuke nieuwe knuffels!

Carnaval van toen 
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NIEUWS

Personeel
Na de voorjaarsvakantie is juf Yvette uit 
de Wasberen met zwangerschapsverlof. 
Misschien kan ze voor die tijd nog 
afscheid nemen van haar Wasberen op 
school, maar anders gebeurt dat online 
via een Teams afspraak. 

Tot aan de zomervakantie zijn 
Bernadette van Elk (maandag en 
dinsdag) en Martine Overweg (woensdag 
en donderdag) de juffen van de 
Wasberen. We wensen hen veel plezier 
bij de Wasberen!

Wij hebben ondertussen hier op school 
de buik van Sharon zien groeien. Sharon 
werkt door tot aan de meivakantie. 
Daarna mag zij thuis samen met haar 
man Robin van haar 
zwangerschapsverlof gaan genieten. 

Zoals jullie weten, is Nancy nog steeds 
ziek. Elke week stuurt een groep iets 
leuks naar haar toe. Ze geniet heel erg 
van jullie kaartjes, filmpjes en andere 
cadeautjes.

Mocht je zelf een kaartje willen sturen 
naar haar, dan kan dat via school. Wij 
zorgen dan dat het bij haar terecht 
komt.

We denken veel aan haar en wensen 
haar veel sterkte en beterschap toe.

Escaperoom
Nijkerk Sportief heeft voor alle 
kinderen die thuis onderwijs volgen 
een hele leuke online Escaperoom 
gemaakt. Op 15 januari hebben veel 
kinderen van De Hoeve met plezier 
meegeholpen om de buurtsportcoaches 
uit de Escaperoom te laten ontsnappen. 

Schoolfruit
Voor de kerstvakantie hebben jullie al 
gemerkt dat er weer schoolfruit is. 
Mmmm, heerlijk zo’n appeltje of wortel 
tussendoor, en nog gezond ook! 

Als de scholen weer open gaan, staat 
er weer fruit voor jullie klaar.

We hopen jullie weer snel te zien op 
school!

Groeten,
Anne-Marie Straatsma
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FLAMINGO'S
FLAMINGO’S IN LOCKDOWN 

Ik heb eigenlijk niet echt iets bijzonders gedaan in deze lockdown, 
maar wel heel veel gebakken en mijn hockeytrainingen gaan wel  
gewoon door! Ik heb mijn werk meestal wel snel af, dus dan kan  
ik iets anders gaan doen! Ik hoop natuurlijk dat de scholen weer  
snel open gaan! Maar eigenlijk vind ik het ook wel weer lekker  
dat thuiswerken!     Lieve

Ik heb in de lockdown een hamster gekregen en hij heet  
Sammie. Ik heb ook veel getekend. Het thuiswerken gaat 

wel goed en ik heb het altijd wel snel af. Maar het liefst 
wil ik weer gewoon naar school.  Groetjes Mirthe 

Op vrijdag 15 januari deden we fanatiek mee aan de  
Online Escaperoom van Nijkerk Sportief en Gezond. 

Een mooie GraviTrax-baan 
van Dani! 

Ik ben in de zomer 2020 verhuisd naar Brink 42 in Nijkerk. Het grappige is dat het pand ook 
Brink42 heet. Het is een heel oud pand uit de 17e eeuw met veel geschiedenis. Brink42 
wordt op dit moment verbouwd, maar behoudt zijn karakter en wordt alleen maar beter en 
gezelliger. Er komt bijvoorbeeld beneden een soort restaurant waar je kunt lunchen en 
bijzondere koffie en thee kunt drinken. Mijn moeder en haar collega’s noemen het 
een ‘healthy hotspot’. Dat betekent dat alles gezond is en ook lekker. We hopen dat we dit 
jaar ook bijenkorven kunnen plaatsen voor eigen honing.  
Inmiddels hebben we 4 kippen, 3 konijnen, 2 ratten, 1 hamster en de beste hond van de 
wereld, Buddy! Hier op Brink42 komt een heel groot dierenverblijf met nog veel meer 
knuffeldieren en een volière met bijzondere vogels. Iedereen is welkom om met de dieren te 
knuffelen. Het koetshuis naast ons huis wordt een leuk winkeltje.  

Op de bovenste verdieping komen 3 appartementjes. 
Hier mogen vrouwen die het nodig hebben een paar 

maanden verblijven. Het is heel bijzonder om hier 
te mogen wonen en deel te zijn van zo’n project. 

Ik hoop dat we nog veel mogen betekenen voor mensen. 

Jana Wijnbeek 
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FLAMINGO'S
FLAMINGO’S IN LOCKDOWN 

De Wandeling  
Na een week veel binnen zitten, gaan wij in het weekend vaak lekker lang  
naar buiten. Zo zijn wij in het weekend naar de Hoge Veluwe geweest.  
Hier hebben wij lekker gefietst en gewandeld. Bram en ik staan hier op  
een hoge muur van een ruïne. Daarna hebben we gezellig bij een vuurkorf 
warme chocolademelk gedronken en patat gegeten.   

Groetjes, Tom Pulskens 

Ik vond de lockdown best wel saai. Maar ondanks de lockdown zijn er 
wel mensen op bezoek geweest. Het thuiswerken gaat goed, maar het 

is natuurlijk wel anders. Mijn vader helpt met het schoolwerk. 
Dit was mijn verhaal over de lockdown.     Julian M 

De kerstvakantie was heel leuk. Ik speelde vooral met 
mijn vrienden, zoals Thomas, Douwe en Joep.  
Dat was heel leuk. We deden verstoppertje en vooral  
gamen. En ik had een heel groot ijs stuk gevonden.   

Ruben 

Vragenuurtje 
In de Coronatijd weet iedereen wel dat we een  

vragenuurtje hebben. Daarin stel je aan je meester 
of juf vragen. Maar bij de Flamingo’s hebben we 

niet alleen een vragenuurtje, maar ook heel 
veel lol!!! Met Joe, Lynn, Jesse en ik doen we  

Among Us!!! Of Joe en ik gamen gewoon. 
Veel succes met de onlinelessen! 

Micha 

Jachtseizoen 
Op sommige dagen doen wij Jachtseizoen met kinderen uit de bovenbouw. Dat is een 
spelletje waarbij er twee teams worden gemaakt, boef en politie. De boeven krijgen eerst 5 
minuten uit. De boeven moeten lopen en de politie mag met de fiets.  
Dan belt de politie naar de boeven waar ze zijn en dan  
laten ze hun omgeving zien. De politie gaat dan de boeven  
proberen te zoeken en als de politie weet waar het is,  
moeten de boeven snel weg. En dit gaat zo door tot de  
politie de boeven heeft gevangen of tot de boeven een uur 
lang uit de handen van de politie zijn gebleven.        

Lynn 



Onze gemaakte pauwen 
voor beeldende vorming! 

Pinda 
Pinda mag niet naar school, maar hij doet het stiekem 
toch. Hij kruipt door het raam van de school heen. Er 

waren helemaal geen juffen en meesters op school. Pinda 
ging daarom weer terug naar huis. Hij had een laptop 
nodig en ging toch weer naar school om een laptop te 

halen. Toen kwam juf Hilde tevoorschijn. Hilde zag Pinda 
lopen en zei: “Pinda, je mag eigenlijk niet naar school, 
want er is corona in het land.” Toen kwam Philippe, de 
nieuwe inval-directeur, binnen. Hij zei: “Hilde heeft 

gelijk, jullie mogen niet naar school. Pinda, je mag voor 
deze keer even bij mij komen werken.” Toen kon Pinda 
gelukkig op de laptop werken. Hij ging stiekem gamen. 

Philippe zag dat niet. Philippe zat stiekem ook te gamen. 
Ze speelden tegelijk Among Us. Philippe en Pinda kwamen 

elkaar toevallig tegen in het game-spel. Hilde kwam 
binnen en zag dat en zei: “Oh nee toch, wat doen jullie 
nu?“. “Wij spelen Among Us, doe je ook mee?”, vroeg 

Philippe. Na een tijdje ging iedereen weer naar huis. Het 
was een leuke dag… Doei allemaal! 

Van Tes, Jae, Nora, Evy, Mirthe, Elize, Elias 

Eigen werkstukjes: 

Tijdens het thuiswerken hebben de dolfijnen voor project een onderwerp gekozen 
voor hun eigen werkstuk. Hier willen zij graag nog over leren: 

Ajax 

Dolfijnen Konijnen 

Italië Tijgers Voetbal 

Het ziekenhuis 

Poezen 

De fiets 

Puppies De hamster 

De steenuil 

Parijs 

Musical 

Huisdieren 

Ruben heeft voor zijn werkstuk een interview gehouden met zijn 
buurman Julius, die bij Ajax voetbalt: 

“We mochten bij hem langskomen. Ik kreeg drinken en antwoord 
op al mijn vragen. Ben alleen een handtekening vergeten! Maar 

als ik nog vragen had, mocht ik aanbellen. En goed nieuws: Julius 
eet gewoon nog frikandellen!” 

DOLFIJNEN
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Bingo doen met juf Hilde 
en de klas! 

 
 
 

Wat hebben de dolfijnen 
eigenlijk allemaal gedaan 

afgelopen periode thuis? We 
nemen even een kijkje! 

Eindelijk sneeuw! 

Afgelopen zaterdag hadden we 
eindelijk weer een keer sneeuw! 

Wat was dat cool! Ik mocht in het 
donker buiten spelen. We gingen 

sleeën en met sneeuwballen 
gooien. Ik vond het een super 

avond! 
Groetjes Ruben 

Een mooie wintertekening van 
Carline! 

Voor de kerstvakantie kwam 
Sinterklaas nog wel langs op 

school. 
Dat was een leuke dag met 

cadeautjes en Fem deed de split 
in de zaal voor Sinterklaas! 

De dolfijnen hebben een 
mix van hun 

lievelingsliedjes en 
andere leuke liedjes 

gemaakt voor alle 
kinderen van de Hoeve. 

Zo kan je thuis luisteren 
naar deze liedjes via 
YouTube tijdens het 

werken of spelen! 
Veel luisterplezier! 

Dolfijnenmix: 
André Hazes Jr. – Leef 

Kinderen Voor Kinderen - Gympentic 
Dove Cameron – Better In Stereo (Liv & Maddie) 

Jonas Blue – Rise 
Rolf Sanchez – Mas, Mas, Mas 

Unity - Best Friends 
MDK -Press Start 

Jason Derulo – Savage Love 
Conkarah - Banana 

Hailee Steinfeld – Most Girls 
K3 – Je Hebt Een Vriend 

Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling 
 

DOLFIJNEN
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WOELMUIZEN

Woelmuizen
Sinterklaas en kerst: Voor de kerstvakantie hebben we Sinterklaas 
gevierd. Gelukkig kon Sinterklaas gezellig bij ons op bezoek komen! 
Ook hebben we in de klas gewerkt aan Kerst, de kerstboom versierd 
en Elise haar verjaardag gevierd. 
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WOELMUIZEN

Thuiswerken: Helaas zijn we allemaal weer thuis aan het werk. 
Gelukkig bellen we iedere week met elkaar en sturen jullie een 
heleboel foto’s en filmpjes van werkjes die jullie thuis maken! Dat is 
heel leuk om te zien!  



INTERVIEW
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Interview met Philippe  (interim-directeur) 

1. Hoe vind je het op De Hoeve?
Ik vind het een hele leuke school. Het is een leuk sfeertje in het team en bij de kinderen. Er zitten 
leuke en lieve kinderen en teamgenoten hier op deze school.  

2. Hoe komt het dat je hier nu werkt?
Doordat Nancy in het ziekenhuis ligt, mag ik nu invallen op jullie school. Want Nancy kan  natuurlijk 
nu niet hier werken. Daardoor val ik nu hier bij jullie in. Ik doe eigenlijk het zelfde als Nancy. Ik 
probeer natuurlijk ook om de school beter te maken. Ik help bijvoorbeeld met moeilijke dingen. Wat 
het team mij gevraagd had. Nancy probeert sommige dingen te doen. Dat gaat dan heel goed op 
deze school. Ik kijk dan naar andere dingen om te doen voor jullie school. Ik keek bijvoorbeeld laatst 
naar de tribune van jullie school. Die vond ik er best wel vies uit zien. Ik heb toen de schoonmakers 
opgebeld, om te vragen  of ze daar wat meer tijd aan willen besteden. Nu is de tribune helemaal 
schoon. Zo kijk ik een beetje naar dingen. Probeer ik dat beter te maken. Jullie school is voor mij ook 
een keer wat anders, want op bijna alle scholen moet ik helpen, omdat het dan niet goed gaat met 
die school. Het komt bijna niet voor dat ik, zoals nu, moet helpen voor iemand die ziek is. 

3. Waar woon je?
Ik woon in Ede. 

4. Heb je kinderen?
Ik heb 2 kinderen. Ik heb 1 dochter en 1 zoon. Mijn dochter is 21 en heet Janne. Mijn zoon is 18 en 
heet Merijn. Zij zijn allebei al het huis uit. En ze wonen allebei in Maastricht. 

5. Waar zat je zelf op de bassischool?
Toen ik jong was woonde ik in Nijmegen. Daar heb ik 19 jaar  gewoond.  Ik had daar een super leuke 
school. En super leuke juffen en meesters. Daardoor ben ik zelf ook meester/directeur geworden. 

6. Wat is je lievelingseten?
Een lekkere hamburger. Met lekkere patatjes en super veel mayonaise. 

7. Wat is je lievelingsland?
Phoe….. wat moeilijke vraag zeg. Want toen ik vroeger jong was ging ik altijd met mijn gezin naar 
Italië en Frankrijk, dat vond  ik altijd super leuk. Afgelopen jaar ben ik in Nederland op vakantie 
geweest. En ik moet zeggen dat ik dat ook een heel leuk land vond. Dus ik kan eigenlijk niet kiezen. 

8. Heb je huisdieren?
Nee 

door Lieke en Xahida
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Philippe heeft ook al eens meegedaan in een instructiefilmpje in de 
middenbouw: https://youtu.be/Z0xwo5Pa4sE  

9. Is er iets wat je graag zou willen veranderen op De Hoeve?
Ja zeker. Dat is eigenlijk wat ik het leukst vind om te doen. Om een school nog meer te helpen en met 
anderen dingen te helpen. Dat heb ik ook aan het bestuur en team gevraagd wat zij fijn vinden dat ik 
verander. Het team en bestuur vragen dan of ik dat voor hun wil verbeteren. Daar ga ik dan wat mee
doen. Om er iets mee te bereiken. En meestal lukt dat dan beter.  

10. Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby is muziek maken! Ik hou van muziek en vind dat super leuk. Ik maak zelf ook liedjes. Dan 
verzin ik een eigen tekst en melodie. Dan zingt mijn zoon/dochter of ik. En dan speel ik drum of 
piano. Of een ander instrument. Ik heb al ongeveer 60 liedjes geschreven en gemaakt. 

11. Op hoeveel verschillende scholen heb  je gewerkt?
Ik heb al op 16 verschillende scholen gewerkt. Ik wissel steeds van school. Ik doe dat door heel 
Nederland. Ik doe dat als het niet goed gaat met een school. Of omdat de directeur/directrice ziek is 
zoals nu. Ik ben ook nog trainer op scholen. En daar heb ik op 75 scholen of zo iets gewerkt. 

https://youtu.be/Z0xwo5Pa4sE


TIJGERS
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Tijgers 

Dagopeningen Georganiseerd door Marc
Dagopeningen in de lockdown   
Bij ons in de klas hebben we via Teams dagopeningen gedaan. Kinderen organiseren dan soms 
spelletjes. Het is heel gezellig. Iedereen is actief bezig. We maken ook filmpjes, die we op de 
BestandenHub zetten. Ik heb ook een filmpje gemaakt over mijn slaapkamer de slaapkamer 
tour hij was heel leuk en ik hoop dat meer kinderen dit gaan doen.  
Getypt door: Marc  

De eerste vraag is: Hoe gaat het thuiswerken bij jou? 
Marc zegt dat het prima gaat. Hij heeft een fijne  werkplek in huis en hij kan altijd 

hulp vragen als hij iets niet snapt. 

Wat zou je anders willen met thuiswerken? 
Marc zegt dat hij graag meer rust wil. Hij vindt het leuk om iedereen in de klas te zien 

en dus wil hij graag dat de Teams ook in MOO iedereen kan laten zien. 

De laatste vraag is wat hij het meeste mist? 
Hij zegt dat hij iedereen uit de klas mist. Hij mist ook de rekenlessen, zoals die op 

school uitgelegd worden.  

Dank je wel Marc voor je antwoorden.  
Dorisa 

Thuis knutsel 
Ik heb een hondenhuisje gemaakt voor mijn 
hondje Milo. 
Het huisje is gemaakt van karton op de 
achterkant staat zijn naam, 
in graffiti letters. 
Van Viënne 



TIJGERS
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Een terugblik op Sinterklaas en Kerst 

Gemaakt door Marit 

Interview thuisonderwijs van middelbare 
scholieren 

Interview met twee meiden die in Nijkerk op het 
voortgezet onderwijs zitten. 

1. Hoe heten jullie?
Rozemarijn en Donna

2. Hoe oud zijn jullie?
16 en 16 

3. Op welke middelbare school zitten jullie en op welk
niveau?
Corlaer College 5-vwo

4. In welke klas zitten jullie?
A-5-a

5. Hebben jullie online lessen? Hoe lang duren die?
Ja 50 minuten

6. Nemen de leraren ook filmpjes op zoals bij ons op de 
Hoeve?
Nee helaas niet

7. Heb je dan ook nog huiswerk na de lessen? Hoe lang
zijn jullie daarmee bezig?
Ja meestal 1 tot 2 uur per dag

8. Zien jullie nog klasgenoten? Zo ja, waar en hoe doe je
dat dan?
Nu zien we elkaar en soms bellen we.

9. Hebben jullie nog toetsen en hoe gaat dat dan?
Ja op school, want het zijn schoolexamens

10. Wat mis je het meest aan naar school gaan?
Gezelligheid met vrienden 

11. Wat vind je leuk aan thuisonderwijs en wat niet?Het is
fijn om bijvoorbeeld op je bed te zitten tijdens een
opdracht maar we missen onze vrienden wel.

Van Olivier

Gedicht 2020
Door corona moest ik thuis zijn,
Dat vond ik niet zo fijn. 
Ik ga veel liever met mijn vrienden spelen, 
Dan thuis me te vervelen. 
De winkels moesten dicht, 
Want dat was verplicht. 
Oud en nieuw vierden we met weinig 
mensen, 
Daarom wens ik iedereen de beste 
wensen.

Van Ruben 



WASBEREN
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De Wasberen bakken kruidnoten! 
In de kring hebben we samen het deeg gemaakt. Alle ingrediënten 
werden gemeten en afgewogen en daarna moest alles goed door elkaar 
worden geroerd en gekneed tot we een echt deeg hadden. Wat rook dat 
al lekker! 
Daarna heeft iedereen geholpen met het rollen van balletjes. Dat was 
een heel leuk werkje. Er zaten wel een paar gekke kruidnoten bij… 
Sommige hadden een lachend gezichtje en anderen waren in de vorm van 
een drol. Wat een grapjassen zitten er toch bij de Wasberen. 
Nadat de kruidnoten in de oven waren geweest, was het tijd om te 
proeven. Ze waren echt super lekker! 

Midweekviering Wasberen 
Eindelijk mochten wij ook weer een keer op het podium. We hadden zelf een leuke 
viering bedacht met allemaal grappige Pieten-kunstjes. Wat was het weer leuk om voor 
de hele school op te mogen treden! 



WASBEREN
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Wasberen
Thuiswerken 
Ook de Wasberen hebben de afgelopen periode thuisonderwijs gehad. 
Wat was het ongezellig om niet elke dag met elkaar te kunnen kletsen, 
spelen en werken. De kinderen hebben thuis zeker niet stil gezeten! 
Iedere week kregen ze opdrachten waar ze thuis mee aan de slag gingen. 
Ze hielden ons regelmatig op de hoogte van wat ze deden door het 
mailen van een verhaaltje, filmpje of foto’s. Hier kunnen jullie zien hoe 
hard de Wasberen thuis gewerkt hebben: 

 Maxim  Kristian 

       Sophie                                      Jorien                              Melle 

Lieve Wasberen, 

We missen jullie erg en we hopen dat we jullie weer snel met zijn allen op school zien! 

Lieve groeten, 
Bernadette en Yvette 
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OECUMENE

Oecumene 

Op dit moment leven we in een bijzondere tijd: een vreselijk virus grijpt om 
zich heen. Daarom zitten wij in een lock-down. We zullen blijven hopen en 
uitkijken naar betere tijden. Zo was er tijdens de kerstvakantie het kerstfeest. 
De christenen vieren tijdens dit feest de geboorte van Jezus. Dit kindje werd 
heel lang geleden ook geboren in een bijzondere tijd. De christenen halen 
hoop uit het verhaal van de geboorte van Jezus. Hoop die uitstraalt naar een 
beter en fijner leven. Eigenlijk als een nieuw begin.  

Het kerstfeest op school ging over ‘Laat je lichtje schijnen’. Een passend 
project binnen deze tijd. Het ging over omzien naar elkaar. We hebben een 
lichtje gemaakt, die je kon uitdelen aan iemand die even wat aandacht 
nodig had. Misschien heb je de afgelopen periode nog weleens bij het 
project stilgestaan. Misschien heb je iets aan iemand gegeven, omdat hij of 
zij dat op dat moment nodig had. Dit kan voor de ontvanger ook een 
momentje van hoop zijn. Het lichtjesfeest uit het hindoeïsme past hier ook bij. 
Dit gaat over de overwinning van het goede boven het kwade, de 
overwinning van licht over de duisternis en de overwinning van gelukzaligheid 
over de onwetendheid. Ook dit feest past bij deze tijd! We mogen moed 
houden dat we uit deze situatie gaan komen!  

In de tijd waarin we nu leven kunnen we ook hoop putten uit de verschillende 
dingen die gebeuren in het leven: een straal zonneschijn, de sneeuw die is 
gevallen, kinderen die samenspelen, planten die voorzichtig weer gaan 
groeien, een wandeling, vogels die eten van het door ons gestrooide of 
gemaakte vogelvoer en zo zijn er nog veel meer dingen waar u, jij en ik hoop 
uit kunnen putten en ons door deze tijden heen kunnen helpen. Het is heel 
bijzonder om te merken en te ervaren dat vele gezinnen het werken goed 
georganiseerd hebben en dat het contact met school bewaard blijft.  

Ik wens u en jou heel veel sterkte in 
deze tijd! Probeer hoop te putten uit 
dingen waar u en jullie van genieten! 
Dat maakt deze periode hoopvoller 
en positiever! Denk daarnaast eens 
aan een ander: buurvrouw, opa, 
kennis of iemand anders!  

Marijke Wiersma 



KIKKERS
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 Kikkernieuws 
Sinterklaas 
Piet mocht bij ons op school komen 
slapen. Met alle onder- en 
middenbouwgroepen hebben we op het 
podium ingericht met een slaapkamer. 

Jip en Noud hebben een nachtkastje voor hem 
geknutseld en mooi beschilderd. De anderen hebben 
hem beplakt met pietenveren. Voor Piet hebben we 
ook een beker en bord versierd. De pepernoten die we 
gebakken hadden heeft hij lekker opgesmuld.    

  Jip en Noud 

  Op 3 december gingen we stil naar de  
de theaterzaal, want Sinterklaas lag    

  daar te slapen. Het kussensloop dat       
  we voor hem versierd hadden, vond hij 
  erg mooi. 

   Jayden en Noud 

Kerst: Laat je licht maar schijnen 

Helaas konden we niet lang werken aan het 
kerstproject. De corona gooide roet in het eten. 

Maar toen we thuis waren hebben wij ons licht 
laten schijnen. We hebben Nancy een opkikkertje 
gestuurd van alle Kikkers.  

Dansje voor Sint en Piet 
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Thuiswerken (winter) 

We  missen elkaar. Het is niet fijn 
 dat we elkaar niet kunnen zien op 

school en samen kunnen spelen en 
ler en. 
Toc   h  zijn we thuis hard aan het 
werk. Er zijn veel foto’s opgestuurd. 
Hie r zien jullie waar de kinderen 
thu    is   m   e   e   b   e   z   ig   z   ijn   .          Levi: Sneeuwpop vouwen 

Florian en Noud         Liz: opdrachten voor de winter 

      Linde: 
   Sjaals van kort naar lang leggen.   

 Leah 
 Guusje   Nore  

 Emily 

   Benthe 
Manuel 

Het nieuwe project heet: 
‘Mijn familie’. 

De opdracht was: teken jouw gezin. 

KIKKERS

https://www.blockposters.com/
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UILEN
De Uilen voorspellen het nieuwe jaar! 

Steenbok 22 december - 20 januari 
De Steenbok krijgt dit jaar veel geluk maar soms ook ongeluk. Er staat iets 
heel bijzonders op je te wachten. Jij gaat als Steenbok ook lekker op 
vakantie met het vliegtuig. Dit jaar wordt een jaar om nooit te vergeten. Jouw 
verjaardagscadeau wordt perfect. Het is precies wat jij wil. En als corona 
voorbij is, dan ga je naar een heel groot feest met je vrienden. Een nadeel dit 
jaar is, dat je dit jaar heel erg schrikt van iets, maar daar kom je nog wel 
achter. Voor de rest wordt dit een prima jaar voor jou. 
Van Jim

Waterman 20 januari – 19 februari 
Sleeën en sneeuwballen gooien naar elkaar, voor de Waterman is dat de tijd van het jaar. 
De Waterman houdt ervan om lol buiten, maar ook binnen, te hebben. Zo is hij de ene dag 
heel actief buiten, maar soms is hij ook heel creatief binnen. De Waterman is een 
gezelschapsmens en hij houdt wel van gek doen. Zorg dat je labello bij je hebt. Door het 
winterse weer krijg je schrale lippen. De Waterman is altijd in voor een geintje, maar als je 
een grap bij hem uithaalt, dan kan je hem 10x zo hard terug verwachten. Als de Waterman 
een dier zou zijn, dan was hij een luipaard. Ze zijn beide net zo sluw. Goed humeur tip: 
wees altijd jezelf, behalve als je een eenhoorn kan zijn... wees dan een eenhoorn! 
Van Jonna

Vissen 19 februari - 20 maart  
2021 wordt voor Vissen een jaar vol met geluk, want ze vinden goud in de bergen. In de liefde 
gaat het minder goed met ze, want hun man of vrouw gaat weg. Ze stoppen met werken en 
nemen vrijheid, want ze hebben genoeg geld om te leven. En ze gaan ook op zoek naar een 
onbewoond eiland. Dus 2021 wordt een leuk jaar!
Van Xander

Ram 21 maart - 20 april 
Je houdt van spelletjes spelen. Dit jaar heb je extra veel geluk want je wint bijna elk 
spelletje. Je gaat veel naar buiten om de natuur te zien. Je maakt mooie foto’s. Heb je er 
al eens aan gedacht om je aan te melden voor een fotowedstrijd? Het kan maar zo zijn 
dat je die wint! Op school krijg je goede rapporten als je nog op school zit. Als je werkt 
dan krijg je een goede beoordeling. Je krijgt als beloning een huisdier. Let op dat hij niet 
in de tuin poept! Tenzij het een vis is! Je vindt je droomprins of prinses dit jaar! 
Van Sanne 

Stier 21 april - 21 mei 
In dit jaar zal je blij worden van alle dingen die om je heen 
gebeuren, maar je zult boos worden om maar een klein 
probleempje. Laat je niet gek maken! Dit jaar zal je blij zijn op alle 
feestdagen. En na al dat corona zal je veel nieuwe plekken 
ontdekken waar je je fijn voelt. Ook krijg je een nieuw huisdier. 
Dit was jouw horoscoop voor 2021!!!    
Van Guus 

Tweelingen 21 mei - 21 juni
Jouw passies houd jij in 2021 niet langer voor jezelf. 
De wereld mag weten wie je bent en wat je kunt. 
Jij gaat erg snel een nieuwe stap in het leven zetten en veel talenten van je gaan bloeien. 
Ook qua creativiteit zal 2021 een spetterend jaar worden. 
De plannen die je in 2020 te lastig vond maak jij nu waar.  
In de zomer van 2021 kan je eindelijk weer op reis gaan en je familie bezoeken. 
Heel veel spannende avonturen wachten op jou in het nieuwe jaar. 
Je gaat er in 2021 een mooie tijd van maken en je krijgt ook nieuwe kansen voor prachtige dingen. 
Liam Alexander 
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UILEN

Kreeft 22 juni - 23 juli
2021 is jouw jaar! De start van het jaar is rustig. De avonden ben je het liefste thuis. 
In het voorjaar ontdek je een nieuwe hobby. Bijvoorbeeld het starten van een moestuin of de verzorging 
van een nieuw dier. De Kreeft houdt van eten en stoeien. Maar pas op! Een Kreeft houdt ook alles in de 
gaten. Je problemen van 2020 worden dit jaar hopelijk opgelost met een prikje in je arm. 
Met je verjaardag word je extra verrast. Een kus van een bijzonder persoon? 
Al met al wordt het een prachtig jaar. 
Van Yip

Leeuw 24 juli - 23 augustus 
In dit jaar ben je heel erg creatief en zelfverzekerd. Je zal een heel leuk jaar krijgen! 
In het begin van het jaar zal je moeten wennen aan 2021. Bijna een paar weken zal je nodig 
hebben. Maar je zal wel aan veel dingen twijfelen. Uiteindelijk maak je altijd de goede keuzes. 
Je bent heel slim en je zal heel veel dingen weten, je zal zelfs misschien een groep 
overslaan! Je bent heel creatief en je zult heel veel dingen aan anderen geven. Ze zullen heel 
erg blij zijn van je prachtige kunst. Je zult wel soms aan heel veel dingen zitten, dus je kan 
bijvoorbeeld een tengle kopen of dingen waardoor je aan je eigen spullen kunt zitten. 
Je bent heel erg zelfverzekerd en je durft heel erg veel. Veel mensen zullen je zien als een 
stoere Leeuw!
Van Xahida

Boogschutter 23 november - 22 december  
Je hoopt dat dit jaar een beter jaar wordt dan het vorige. Je blijft heel 
lang thuis en sommige Boogschutters gaan zelfs in quarantaine. Zorg 
ervoor dat je hier goed mee omgaat. Je omgeving zal je dankbaar zijn. 
Je spreekt ook veel af met je vrienden. Zorg ervoor dat je niet te veel 
afspreekt. Daar komen problemen van. Als corona uit Nederland is ben 
je heel blij. Je gaat meteen feesten. Zorg ervoor dat je niet te veel feest. 
Er kan nog corona zijn. 
Oliver?

Maagd 24 augustus - 23 september 
Als je geboren bent tussen een van deze dagen, ben je een Maagd. 
Als je een Maagd bent, dan staat er een leuk jaar te wachten. Je 
gaat elke week wandelen in het weekend en ook rennen. Rond de 
lente win je de loterij van 1 miljoen!!!! Je blijft in je eigen huis wonen, 
maar je gaat wel op vakantie. Omdat je het half jaar al zo sportief 
bezig bent geweest, doe je mee aan een renwedstrijd en je wordt 
2e. Als je dan nog op school zit dan krijg je hele goede rapporten. 
Als je werkt dan krijg je een dubbel salaris en als je nog geen werk 
hebt, dan krijg je je droombaan. Dus wees maar blij als je een 
Maagd bent, want dan krijg je een geweldig jaar!!!!!! 
Van Sanne Ps: vergeet geen lot te kopen van een loterij van 1 
miljoen😉😉

Weegschaal 24 september - 23 oktober 
Als je het sterrenbeeld Weegschaal hebt, dan heb je dit jaar heel veel geluk. Je bent namelijk de 
miljoenste bezoeker bij een groot bedrijf. De prijs is dat je 2 uur lang gratis mag winkelen. Als je 
van nieuwe telefoons houdt, dan is dit een geluksjaar voor jou, want je krijgt een nieuwe 
telefoon van SanSun. Dit is een nieuw merk. Op de telefoon heb je 10 schermen, dat is handig 
want een Weegschaal wil graag meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Je hebt dit jaar een 
ontmoeting met een bekend iemand. Je vindt het vervelend dat je dit jaar veel mondkapjes moet 
dragen. Doe het toch maar wel, anders word je ziek. Als je het Sterrenbeeld weegschaal hebt, 
begin dan een Youtube kanaal over het doorspoelen van je wc en je wordt beroemd.  
Van Timo 

Schorpioen 24 oktober - 22 november 
2021 wordt een avontuurlijk jaar. Je gaat veel de natuur in en ontdekt een nieuw dier. Welk 
dier dat is blijft nog een verrassing. Je bent slim en je zal snel veel nieuwe dingen leren. Je 
zal in 2021 een prijs winnen. Ook dit jaar zal je veel grapjes verzinnen en de mensen 
hiermee aan het lachen maken. Als je iets laat vallen, dan word je niet boos maar dan ruim je 
het op en dan denk je ‘ach het is een mooie dag’. Doordat je betrouwbaar bent, maak je veel 
nieuwe vrienden. Iedereen die jouw vriend is is een geluksvogel. Je bent ook altijd positief en 
kijkt nooit op tegen dingen. Ook ga je naar hele verre plekken reizen. 2021 wordt een topjaar 
voor jou!!!! 
Mats?



EGELS

Thuiswerken met de Egels 

Ella Thijs 

Sofie 

Fiep 

Kim 

Lindsey 

Siem 

Ivy 
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Eigen werkstukjes 
Wij zijn thuis aan de slag gegaan met onze eigen werkstukjes! 

Dit zijn een paar onderwerpen: 

konijn  puppy kat en poes 

egel  hamster  hond 

vogels  paard vliegtuig 

wandelende  tak  Oostenrijk  en nog meer… 

Onderzoeksvragen van Mirte: 

1. Wat mag een paard niet eten? Antwoord: Hij mag geen bloemen eten.
2. Wat kan een paard voor trucjes? Antwoord: Hij kan zitten en hij kan steigeren.
3. Hoelang wordt een paard? Antwoord: 1,4 - 1,8 meter

Deze egel is gemaakt door Kristy. 



MOPPEN
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Winterse moppen

Jantje gaat uit school in het park van de grote heuvel af 
sleeën. Toen kwam er een jongetje op hem afgelopen en hij 
vroeg: “Zullen we om de beurt gaan?” “Oké”, zei Jantje "Jij 
gaat de berg op en ik de berg af”.

Simon, Olav en Mick springen in het meer. Het is –5 graden! 
De moeder van Simon wacht hen op. Ze vroeg: “En? Hoe was 
het?” Ze zeggen alle drie in koor: “Koud!“

Ik wou dat ik duizend jaar geleden had geleefd, dan was 
geschiedenis een stuk makkelijker.

Ober zegt tegen de gast: “Eet u wild?” Zegt de gast: “Nee, ik 
eet heel rustig”.

Drie Russen zitten in een auto. Waarom mogen er geen vier 
in de auto?
Antwoord: anders komen er virussen.

Freek Vonk: mijn kleine zusje is net Freek Vonk. Bij alle 
dieren weet ze er van alles over, maar het ging een keer 
goed mis. Ze gooide een sneeuwbal tegen mijn hoofd en ze 
riep: “Holy moly, kijk een uitgerekt nijlpaard!”.

Van Madelief en
 Jonna 



WINTERRECEPT
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Zoete aardappelsoep 

Benodigdheden 
700 g  geschilde zoete aardappelen (in blokjes van 1 bij 1 cm) 
1 fijn gesneden ui 
2 fijn gesneden teentjes knoflook 
3 el olijfolie 
1 winter wortel in kleine blokjes  
1 rode paprika in blokjes 
1 el garam masala (kan je vinden bij de kruiden) 
1 tl kerriepoeder  
2 groente bouillon blokjes en 2 maggi blokjes 
1 pakje kokosmelk 
1 limoen 
Ter garnering gesnipperde lente ui, peterselie of/en koriander

Keuken benodigdheden 

Een hoge pan  
Een staafmixer  

1. Bak op middelhoog vuur de zoete aardappel, ui, wortel en knoflook 3 min
2. Voeg daarna de kerrie, paprika en de garam masala toe bak dit dan nog 1 min
3. Voeg nu 1 l water, de maggi blokjes en de bouillon blokjes toe.
4. Breng dit alles aan de kook. zet het vuur daarna lager en laat het minimaal 20

min pruttelen totdat allen groente zacht is.
5. Pureer de soep. Daarna met de staafmixer.
6. Voeg vervolgens het vocht van 1 uitgeperste limoen toe
7. doe het nu in kommetjes en garneer met ui peterselie of/en koriander.

Smullen maar!! 

Bereiden

van madelief uit de 
tijgers
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PANDA'S

Panda’s
Corona gedicht 
2020 begon heel leuk 
Op een gegeven moment 
kreeg iemand geen reuk 
Dit bleek corona te zijn 
Het was niet echt fijn 
Voor de coronatijd had ik 
longontsteking 
Ik kreeg een beetje verbleking 
We zaten in een vakantiehuisje 
bij Landal  
En toen was het opeens overal 
De 1ste lockdown was in maart 
Iedereen was van de kaart 
Toen mochten we weer naar 
school 
Dat klonk in mijn oren als een 
viool 
Dit was mijn gedicht 
We moeten in 2e  lockdown, 
maar het is onze plicht. 
Gemaakt door: Ole 

Corona limericks 
Vorig jaar was een 
verschrikkelijk jaar 
Door corona werd het allemaal 
erg raar 
Ik vond het heel stom  
De wereld werd dom 
Een prik voor ons allemaal en 
dan is het klaar! 
Gemaakt door: Lílah 

Er ging eens een man naar 
Barcelona 
en die kreeg daar ook nog 
Corona 
Hij werd heel erg ziek 
toen kwam er journalistiek 
Toen kreeg hij een toetje van 
Mona 
Gemaakt door: Lauren  

Vragenuurtje op Teams 

Als we in het vragenuurtje zitten gaan 
we bespreken of er nog kinderen 
moeite hebben met iets. Als we dat 
hebben vergaderd dan gaan we dingen 
vertellen en vragen of iemand iets leuks 
heeft te vertellen. Dan gaan we 
spelletjes doen, zoals dat we een tabel 
maken en een woord met die letter 
moeten vinden. Dit is de tabel: 

Land Dier Plant Naam 

S 
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PANDA'S

Panda’s
Project voortplanting

We zijn met voortplanting bezig geweest tijdens het thuiswerken. 
Hieronder zie je in stapjes uitgelegd hoe een courgetteplant groeit. 

Gemaakt door: Daniëlle 

Het jaar 2020 

 Uit China kwam corona hier 

 Dat gaf geen plezier 

 Veel mensen werden ziek 

 Dat gaf wel paniek 

 De school ging even op slot 

 Thuis leren ging soms niet zo vlot 

 Gemaakt door: Anna 
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VLINDERS

Vlinders 
Alle kinderen zijn thuis of op school aan het werk. De kinderen hebben verschillende dingen 
gedaan die ze willen laten zien of vertellen:  

Julia:   
Ik heb samen met mijn broertje 
Florian eten voor de vogels gemaakt. 
Daar hadden we voor nodig: 
dennenappels of wc rollen, 
vogelvoer, pindakaas zonder zout of 
speciale vogelpindakaas en 
touw. Het was erg leuk om te doen 
en ik denk dat de vogels er heel blij 
mee zijn.      

Mees:  
Ik heb samen met papa in de schuur gewerkt en toen 
mocht ik zelf iets timmeren.  
Daarna mocht ik ook de plantenbak slopen, omdat 
deze weg moest.  
De zwarte grond heb ik met mijn trekker op andere 
plekken in de tuin weggebracht.  

Verder heb ik ook nog een Lego winkel met garage 
gebouwd, waar ze racekarts verkopen en repareren 

Winter:  
In de winter zit je meer binnen, want 
het is buiten koud. Dan doe ik graag 
een spelletje. Elke dag doen we het 
spelletje Mep. Waar zie je evenveel als 
op de dobbelsteen? Het is een heel 
leuk spel!  
Groetjes Caleb 

Kerstvakantie 
Mijn kerstvakantie was leuk! Wat 
heb ik gedaan?  Ik ben naar de 
Soesterduinen geweest en ik heb 
met Lego Friends gebouwd. Ik heb 
gelogeerd bij Faye en bij opa en 
oma en bij mijn neefje. Dit was in 
december. Hier een foto van mijn 
neefje en mij, leuk he? Groetjes 
Nathalja  

Tessa 
Ik heb in de vakantie met Juna gespeeld. Ik 
ben naar het bos geweest met Juna. Juna is 
mijn hond. Juna is een lieve hond. Juna kan 
hard rennen. 
Juna speelt graag. Ze trekt aan haar riem. Ze 
is soms stout. Juna is zacht. Ik aai haar 
graag. 

Sophie 
Sophie en Lise proberen of ze op het ijs 
kunnen staan! Zou het zijn gelukt?  
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VLINDERS

Vlinders 

Floor:  
In de kerstvakantie ging ik met mijn vader en moeder en 
met mijn broer naar Texel. Het was daar heel leuk. We 
hebben daar ook spelletjes gedaan en ook gegourmet. We 
gingen ook naar het strand op de tandem. Daar gingen we 
van de duinen af rennen. We gingen ook nog op andere 
campings kijken. Alleen het zwembad was dicht. We 
gingen met de auto op de boot en toen weer naar huis.   

Jachtseizoen: 
Met kerst hebben wij walkie talkies gekregen om buiten jachtseizoen 
te spelen. 
Vaak speel ik dit met mijn broertjes, neefjes en soms nog wat 
andere kinderen uit de buurt. Dat is een heel leuk spel. Soort 
van politie en boefje maar dan buiten in een gebied. Je hebt 
vaak 2 boeven (die krijgen een walkie talkie mee) en 4/5 
polities die de boeven moeten pakken, die hebben de andere 
walkie talkie. 
De boeven mogen eerst weg, die krijgen 5 minuten voorsprong. 
Dan gaan de polities ze zoeken. Elke 5 minuten moeten de 
boeven de locatie doorgeven waar ze zijn. Je kan het met 
voertuigen doen, maar dat hoeft niet. Mag ook rennen of 
verstoppen. Wij doen vaak een potje van een uur, en het spel 
stopt daarna. Als je niet wordt gepakt, dan heb je gewonnen en 
verliezen de polities. Groetjes Ivar. 

Schoorl 

Wij zijn met papa mama en mijn zusje Liz naar Schoorlse 
klimduin geweest. Er was een hele grote berg waar Liz en ik 
vanaf konden rennen en vanaf konden rollen 
en nog veel meer, zoals lopen in de duinen en klimmen en 
naar de uitkijk van de duinen kijken en daarna gingen we 
weer naar de auto om een 
broodje te eten. Na het broodje eten gingen we naar zee. 
Het was niet zo ver rijden want het was ook in Schoorl. Er was 
een hele grote speelboot en zo was de dag weer heel leuk! 
Groetjes van Ivy  



VLINDERS

Vlinders 
Eigen projecten: 

Tijdens deze thuiswerkperiode zijn de Vlinders gestart met de projecten. Ze hebben 
een onderwerp gekozen, onderzoeksvragen bedacht en zijn de onderzoeksvragen 
aan het uitwerken. De derdejaars Vlinders zijn gestart met het vlinderproject. De 
vierde- en vijfdejaars hebben een eigen onderwerp gekozen:   

- Julia: vallende sterren
- Aimee: polaroidcamera
- Rif: walvis
- Anne: wasbeer
- Milan: wolf
- Maya: chocolade
- Lotte: duif
- Max: hond

- Floor: Prinses Máxima Centrum
- Jack: piranha
- Ivar: vliegtuigen
- Faye: bomen
- Jasmijn: doodshoofdaapje
- Ivy: turnen olympische spelen
- Mila: kunst
- Charlotte: formule 1

We zijn benieuwd naar elkaars projecten en presentaties! 

Kerstchallenge:  
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen een challenge gekregen om een foto te maken bij de 
kerstboom. Hieronder een aantal van de foto’s van de Vlinders:  

Opmerking van de 
redactie:
De Vlinders waren 
zo enthousiast dat 
ze drie pagina's 
hebben gevuld, ze 
zijn met 
toestemming van 
de redactie 
geplaatst ;-)
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HAMSTERS

Winter bij de Hamsters

Raai de kraai zit alleen op zijn tafeltje en kijkt 
eens om zich heen. 

Het is koud buiten en waar zijn de Hamsters?? 
Ik denk dat ze een winterslaapje houden. 
Ze kunnen even niet op de Hamstergroep komen, 
dat is wel jammer!

Raai heeft een warme sjaal en een fijne muts om aan te trekken als 
hij naar buiten gaat. Hebben jullie ook warme kleren om buiten te 
spelen? Zal ik een liedje zingen over wat je moet aantrekken als je 
naar buiten gaat, jullie kennen het vast nog wel:

Pak je laarzen, pak je jas,

Moeder breit een wollen das.  

 Loop maar in de regen, loop maar in de wind

Stamp in de plassen, mijn lieve kind.

Er is nog niet zo veel sneeuw gevallen, maar misschien komt dat 
nog wel. En als er sneeuw ligt wat kan je dan doen? Sneeuwballen 
gooien en een mooie sneeuwpop maken!!! Doe wel dikke 
handschoenen aan want sneeuw is heeeeel koud!

Raai de kraai hoopt jullie snel weer te zien 
op de Hamstergroep!  
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PINGUÏNS

De Pinguïns……. 

….werken thuis 

Ik vond vooral de handvaardigheid opdracht heel 
erg leuk. We gingen een pauw maken! Ik wil graag 
weer naar school. Maar ik vind het wel leuk dat ik 
tussendoor met Pip kan knuffelen. 

- Nova

Bing heeft een 
tekening 
gemaakt van 
zijn thuis 
school. En 
Olivier is liever 
op de 
skatebaan. 

 Jesse maakte een prachtige wintertekening en Amber maakte deze 
schattige pinguïn.  
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PINGUÏNS

….doen challenges 
Elke week komt er een nieuwe challenge online! We hebben bijvoorbeeld  
de 1,5 meter challenge, de V/F challenge en de leesbingo challenge gedaan. 
Die laatste kunnen jullie ook doen.  
Je hebt alleen dit bingo blad en een boek nodig! 
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LIEVEHEERSBEESTJES De Winter
Opzegversie voor thuis

Sneeuwman
Een sneeuwman is een grote pop
Heel vaak heeft hij een hoedje op

Een sneeuwman is een witte reus
Hij heeft een lange wortelneus

Een sneeuwman is van sneeuw gebouwd
Hij heeft het altijd lekker koud

Nooit heeft hij iemand iets gedaan
Toch moet hij altijd buiten blijven staan

Je snapt niet dat hij nooit eens niest
terwijl het buiten zo hard vriest

En dat hij nooit eens praat of lacht
Hoewel… Wie weet… Misschien… Vannacht

Maar nee hoor, hij beweegt zich nooit
Hij blijft altijd maar staan totdat het …
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LIEVEHEERSBEESTJESDe Winter
Wat we tijdens Corona thuis deden

…en nog een klein stukje Sinterklaas
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VOSSEN

Er was een grote crisis, waardoor we niet naar school konden. 
Daardoor ben ik wel veel creatiever geworden. Ik heb veel foto’s 
gemaakt. De foto die op de voorkant staat heb ik zelf gemaakt. Ik 

heb ook veel leuke dingen gedaan en ik heb veel meer afgesproken, 
want daar had ik meer tijd voor.  Ik heb ook een betere band met 

kinderen uit de buurt, want we gingen iedere keer na het avondeten 
met elkaar een pakspel spelen. Met wel 14 kinderen. Lieke 

2020 was een bijzonder jaar… 

ik vond het best wel zwaar. 

Het kende veel gezichten….   

Dat  zal  ik verder toelichten. 

Ik verloor mijn Ome Dirk en mijn oma… 

En er was natuurlijk ook nog dat stomme corona. 

Gelukkig heb ik niet alleen maar getreurd  

want er zijn ook mooie dingen gebeurd.  

Zo werd onze badkamer verbouwd  

en zijn mijn opa en oma 40 jaar getrouwd. Maura 

2020 was een bijzonder jaar en het was heel 
raar 

Het jaar begon best wel fijn, met een 
turnwedstrijd kon ik wel eerste zijn 

Elk weekend heb ik een volleybalwedstrijd. 
Maar nu niet meer tot mijn spijt  

En toen kwam de corona in ons land En 
schudden we geen hand 

We konden niets meer doen, Dat was echt 
vervelend toen. Evi 

De Vossen over 2020 

2020 was een coronajaar, en daardoor misten we 
elkaar. We konden niet naar school en dat was geen 

lol. De zomervakantie was wel leuk, ik lachte me daar 
vaak een deuk. We waren op de camping in Zeeland. 
Daar hadden we een goed toiletpand. We zijn veel op 

de trampoline geweest, dat was een groot feest. 

We hebben niet veel gesport, daardoor waren we 
ingestort. 2021 wordt vast een beter jaar, want dat 

thuiswerken vind ik maar raar. Linde 
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VOSSEN

- 

En wat gebeurde er nog meer bij de Vossen? 

Project 
kettingreacties 

Midw       eekviering:  
Gouden eeuw 

Prachtige 
surprises met 
Sinterklaas 



PUZZELEN
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 Puzzeltijd! 

Marit van de Panda's



OVER LEREN
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Digitaal onderwijs

Op het moment dat ik dit stukje naar jullie schrijf, zijn de meesten van jullie 
niet op school en krijg je thuis onderwijs. Het blijft toch wel gek om niet naar 
school te kunnen gaan. Wat is het jammer om minder contact te hebben met 
elkaar en dat we op dit moment minder met elkaar kunnen vieren, spreken, 
spelen en werken.

Door het thuiswerken zien we dat we meer digitaal onderwijs op dit moment 
geven aan jullie. Ook zien we dat jullie steeds handiger worden met het digitaal 
onderwijs. Natuurlijk werken jullie op school ook al met verschillende 
computerprogramma’s en zijn een hoop dingen vanzelfsprekend.

MOO

Zowel op school als nu ook thuis wordt er gewerkt met MOO. MOO is een 
complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving waarin jullie werken met 
digitale programma’s voor schrijven, lezen, rekenen en taal. Het fijne van MOO 
is dat je de meeste digitale programma's zowel op school als thuis kunt 
gebruiken. Daarnaast kun je het gemaakte werk ook opslaan in de bestanden 
hub. Dit wordt in de middenbouw en bovenbouw gedaan. Mocht je op school 
gewerkt hebben aan bijvoorbeeld een verslag en je vindt het leuk om hier thuis 
nog verder aan te werken, dan kan dat. Handig hè!

We zien dat jullie steeds beter weten hoe het programma van Teams werkt en 
we zien ook dat jullie er steeds handiger in worden. Sommigen van jullie weten 
het soms nog beter dan hun juf of meester.

Hieronder staat een link van een site die duidelijk uitlegt hoe je met Teams kunt 
werken. Kijk er maar eens naar als je het prettig vindt om nog extra uitleg te 
krijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc  

Wat is het fijn dat er zoveel mooie digitale leermiddelen zijn waar jullie goed 
gebruik van kunnen maken. Deze zullen we ook zeker zo blijven inzetten.

Het allerbelangrijkste vinden we toch wel dat we elkaar weer gaan zien en 
ontmoeten. We hopen jullie allemaal snel weer op school te zien. 

Rutger Smeenk

Teams

Doordat we jullie nu niet meer in school ontmoeten, vinden 
we het wel belangrijk om met elkaar in contact te blijven. 
Zoals jullie weten gebruiken we hiervoor het programma 
van Teams. In dit programma kun je elkaar videobellen en 
zo contact hebben met elkaar. Dit kan met de hele groep, 
met een klein groepje of alleen met de juf of meester. Je 
kunt hierbij ook elkaar berichtjes sturen (chatten). 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=x5xl%2fSuZ&id=3F87D39FE2DD5181B9EFCC586F20B87D7432EF0A&thid=OIP.x5xl_SuZmca0ZD_rTG7lDAHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fgoedekennis.dedicon.nl%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fstyles%2f600x400%2fpublic%2fwall%2fYoleo-%2520de%2520online%2520leesgame.jpg%3fitok%3dcLTuIc6Y&exph=400&expw=600&q=Yoleo&simid=608020635235451158&selectedIndex=4


Hallo ik ben Jan. 

Ik ben in Uganda gaan wonen, het is er heel leuk. Het 
gaat heel goed met ons gezin. We zijn nu twee weken 
op school geweest en het begint al een beetje te 
wennen. Alleen is school 11 uur langer per week, je 
moet mondkapjes op bijna de hele dag, en tussen de 
middag hebben wij maar een half uur pauze.  
We hebben al 3 Nederlandse gezinnen ontmoet de ene 
is naast ons, de andere 2 straten verder op en de 
andere wat verder weg.  
Het verkeer is heel druk, bijna geen stoplichten en er 
zijn veel motors, meer dan auto’s. Toen we voor de 
eerste keer naar de markt gingen vond ik het vies, er 
waren straat honden en hele vieze overdekte 
kraampjes, alleen ziet het  fruit er lekker uit en ze 
proeven lekkerder dan in Nederland logisch het is hier 
warmer. Ik heb kinderen ontmoet die aardig doen, bijna 
mijn hele klas.  

Er zijn hier vogels die ons uitlachen, ze heten 
turaco’s ze zitten ook bij ons in de tuin. Onze 
school heeft gym kleren waar vogels opstaan ik 
ga ze opnoemen. 

• Turaco (ik ben die)
• Kingfisher (ijsvogel)
• Hornbill
• Flamingo

We hebben daar van de Hornbill en Turaco gezien en 
de vogel van de vlag: de Gekroonde Kraanvogel.  

Succes met de Corona.  
Doei, Jan heeft dit geschreven, serieus. 

Dit is de turaco 

De vlag van Uganda 

Een straat in Kampala, wees blij dat het in Hoevelaken schoner is 
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VERHALEN Groeten van Jan 
uit de Vossen



Hoi, ik ben Levi. 

Ik ga nu over school vertellen. Als ik naar 
school loop, is het best wel warm. En als ik 
bij school kom dan moet ik een mondkapje 
op en dat vind ik echt heel erg vervelend en 
ze meten mijn temperatuur. Daarna moet je 
nog je handen schoonmaken. Als je bij school 
komt mag je meteen binnen spelen. Ik speel 
vaak met de lego. Daarna moet je heel lang 
schrijven. Iedereen spreekt Engels, 1 kindje 
spreekt ook Nederlands. En we hebben een 
huisdier bij school, hij heet Steve en het is 
een schildpad en hij loopt overal rond.   

Na het schrijven mag je uit je bakje 
eten, ik eet vaak passievrucht, dat is 
heel lekker. Dan gaan we buiten 
spelen, ik ga vaak klimmen want we 
mogen nog niet sporten door de 
corona. Daarna leren we vaak liedjes of 
iets anders. Dan gaan we eten op 
school, elke dag iets anders, pasta of 
rijst. Ik vind rijst met sausje het 
lekkerst en ananas. Dan vaak weer 
schrijven en daarna gaan we naar huis.  

 
Ik vind stom aan school dat iedereen met elkaar kan praten en ik niet. En ik vind het ook wel 
lang. Ik vind leuk aan school dat we een schildpad hebben en dat je daar kan eten.  

We hebben een mooi huis. En we hebben 
een palmboom in onze tuin. En een avocado 
boom in onze tuin. En we hebben een 
voetbal muur en een basketbal.  En we eten 
vaak buiten.  

Bij de markt is het heel erg rokerig. En het is 
daar vies en we hebben er ook een 
zwerfhond gezien. Het fruit was heel erg 
mooi, met al die kleurtjes met rood, groen en 
geel en andere kleuren.  

We hebben ook een schoonmaakster en die is heel erg lief en die heet Monica. 
Ik eet heel veel banaan en passievrucht. Ik zie veel vogels en die maken een geluid dat het 
net lijkt dat ze ons uitlachen.  

Bye, bye dat is natuurlijk doei, doei 

Dit is mijn school 

Dit is Steve het schildpad 

Hier lopen we naar school 
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VERHALEN

Groeten van Levi 
uit de Bevers
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BEVERS

Bevers 

Kick en Guus waren beide in januari 
jarig. Hieperdepiep Hoera! 
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BEVERS

Nola: Gelukkig nieuwjaar! Dat Corona weggaat en dat we weer naar school mogen. Dat 

ik weer met mijn vriendjes en vriendinnetjes buiten kan spelen en dat iedereen heel 

blij is. 

Vivienne: Dat Corona snel voorbij gaat, want dan kunnen we naar de Efteling. Ons 

uitje is nu door Corona niet doorgegaan. 

Senna: Dat ik in 2021 weet hoe mijn hond Flea eruitziet als ze uitgegroeid is. 

Kim: Ik wens dat ik een televisie krijg op mijn kamer. 

Bo: Dat ik in Nederland mag blijven. 

Sunna: Dat Corona snel voorbij gaat. Ik hoop dat er ook minder oorlog is in de 

wereld. En er moet meer geld komen voor mensen in arme landen. 

Thura: Ik wil zwemmen in een zwembad met een stroomversnelling en een bubbelbad. 

Ik wil ook met de camper op vakantie naar een leuke camping in Duitsland en daar 

paaseieren zoeken. Ik zou het leuk vinden als Clara komt logeren. 

Maks: dat Corona zo snel mogelijk voorbij gaat. Ik hoop dat we weer snel naar school 

kunnen. 

Tim; Dat er geen vuurwerkverbod komt.  

Femma: Ik wens dat Corona weggaat. 

Niek: De Corona stopt. Dat ik weer mag zwemmen en dat ik mijn kinderfeestje kan 

vieren. 

Joyce: Ik wens dat we in 2021 niet veel last hebben van corona, en we gewoon lekker 

naar school kunnen. 

Kiki: Dat ik weer naar school kan. Dat we niet ziek worden. Ik hoop dat we in de 

zomer op vakantie kunnen. 

Pam: Dat ik weer kan zwemmen. 

Daniel: Ik wil graag bommetjes maken en duiken in het zwembad. Ik kan dat niet door 

mijn oor. Ik wens dat dit snel voorbij is. Net als Corona. Ik wens dat we snel naar 

school kunnen en ik alle Bevers kan zien. 

Stef: Dat corona weggaat. 

Matthijs: Dat corona weg is, dan kan ik naar mijn neven en nichten. 

Noor: Ik wens dat iedereen gezond blijft. 

Serena: Dat iedereen snel de prik krijgt, dan is alles weer snel normaal. 

Guus: Ik hoop een leuk nieuw jaar en weg met die corona.  

Liam: Blijf allemaal gezond en blijf ook allemaal gelukkig! 

Sam, Finn, Jessie, Kick & Mila; Gelukkig nieuwjaar!  

De wensen van de Bevers voor 2021 
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CHALLENGE

Jim en Tom werkten aan een 
bouw-challenge in de noodopvang 



WINTERSTRIP

Pepijn Bezembinder Wordt vervolgd....
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