
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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Leuk dat je weer mee kijkt naar deze 
nieuwe Rondje Hoeve en we hopen dat 
jullie deze schoolkrant erg leuk vinden. 
We hopen ook dat jullie als ouders jullie 
kinderen erin zien staan, en anders weer 
een volgende keer!

We wensen jullie veel kijk- en leesplezier!

Groetjes,

De schoolkrantredactie

Maks van de Panda's
Judi van de Vossen

Lieke van de Flamingo's
Timo van de Tijgers

Liam Alexander van de Uilen

WELKOM
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Lieve kinderen 
Oecumene 
Van de Hamsters 
Kleurplaat
Over leren 
Strip 39
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NIEUWSNIEUWS

Wat fijn dat we met z’n allen weer zo’n 
mooie schoolkrant hebben gemaakt! Ik 
ben echt super trots op jullie en op de 
schoolkrantredactie! 

Dag van de leraar

Het kinderparlement heeft namens alle 
kinderen op dinsdag 5 oktober de 
leerkrachten van de Hoeve in het zonnetje
gezet. Het was namelijk de dag van de
leraar. De leerkrachten kregen bloemen in 
hun groep en 'kusjes' van chocolade! 

Project 'mijn lijf'

Het WO-project 'mijn lijf' is in de hele 
school zichtbaar geweest. We werkten in 
alle bouwen over het menselijk lichaam en 
onze gezondheid. Het was een heel erg 
leuk en leerzaam project. Wat leuk ook 
dat er zoveel ouders in de school over hun 
beroep in de zorg mochten komen 
vertellen! De bovenbouw is op excursie 
naar Corpus geweest om letterlijk een 
kijkje in het lichaam te nemen.

De Bevers weten nu alles over het skelet

De Tijgers maakten een reis door het 
lichaam bij Corpus

Doktersassistentes bij de Wasberen!



Rondje Hoeve | 5

NIEUWS

Personeel

Juf Martine en haar man en dochter zijn 
superblij met de geboorte van hun 
dochter en zusje Nina. We hebben haar al 
mogen bewonderen op de beeldschermen 
in de gang en op de website. Wij wensen 
hen veel geluk en gezondheid toe.

Martine geniet de komende tijd nog van 
haar zwangerschapsverlof. Na de 
kerstvakantie zien we haar weer terug!

En we hebben nog meer babynieuws! Juf 
Amber heeft op 11 november aan de 
kinderen van de Panda's verteld dat ze in 
blijde verwachting is. Ze is eind mei 
uitgerekend. We wensen haar een fijne 
zwangerschap toe. 

Helaas zullen we Wendy nog een tijdje 
moeten missen. Zij is nog ziek thuis. We 
wensen haar heel veel beterschap!

Nancy bedankt jullie voor de wekelijkse 
beterschapswensen die ze ontvangt. Elke 
week zorgt er een groep voor een 
verrassing voor haar die telkens weer een 
glimlach op haar gezicht tovert. 

Voorleeswedstrijd

De jaarlijkse voorleeswedstrijd is weer 
geweest. Wat een goede voorlezers 
hebben we hier op school zeg! 
Judi van de Vossen zal namens onze 
school deelnemen aan de 
voorleeswedstrijd in Nijkerk. We 
wensen haar heel veel succes toe!

Schoolfruit

Vanaf 16 november start de levering 
van het gratis EU-Schoolfruit weer. Dat 
wordt smullen! 

Ook in jouw groep staat een fruitmand 
waaruit je elke dag een keuze voor een 
lekker stuk fruit of groente kunt 
maken. Zorgen jullie er samen voor 
dat het fruit elke week uitgedeeld en 
opgegeten wordt?

December

De gezellige decembermaand komt 
eraan! We gaan heel veel leren 
rondom de thema's van Sinterklaas en 
Kerst.  

Anne-Marie Straatsma
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WOELMUIZEN

Woelmuizen 

De Krullenvaar is een hele bijzondere vogel. Hij is ontsnapt en werd 
daarbij geholpen door de stampertjes. Juf Inge speelde de 
Krullenvaar. 

Door: Roos. Tekening: Vera 

Dollie is een hele 
dikke duif. Deze 
helpt Pluk heel 
goed. Karel was 
een meeuw met 
een houten poot. 
Juf Bernadette was 
Karel! 

Door: Wesley   
Tekening: Femi 

Zaza is zwart en 
heeft een bedje. Dit 
hebben wij in de 
klas gemaakt! 

Door: Emke en 
Lenne.       
Tekening: Yem 

Dit jaar ging het schoolbeginfeest over Pluk van de Petteflet! De meesters en juffen 
hebben het toneelstuk gespeeld en in de klas hebben we er veel over gewerkt!  

Mevrouw Helderder is de 
moeder   van Aagje.  
Ze is bang voor vieze dingen 
en spuit Z aza met een 
spuitbus. Ze werd gespeeld 
door juf Dicky.  
Door: Brent, Miro en Phileine  
Tekening: Rian 

Pluk ging met zijn 
kraanwagen rijden. Hij 
ging naar de 
Weerwolf. Die bracht 
hem steeds heen en 
weer. Brent zijn vader 
speelde Pluk!  

Door: Finn.          
Tekening: Pim 

Vader Stamper werd 
gespeeld door juf Petra. 
Er waren nog vier kleine 
Stampertjes. Een 
daarvan was juf Lisa.  

Door: Thomas.      
Tekening: Loua 

Aagje was helemaal roze. 
Ze mag niet vies worden 
van haar moeder. Dat is 
mevrouw Helderder.  

Door: Jinte. Tekening: Lissy 

... vertellen over het openingsfeest!



WOELMUIZEN
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Woelmuizen 
De kinderen hebben allemaal een tekening gemaakt over de herfstvakantie. 

Senne:  
Ik heb in de vakantie 
mijn verjaardag gevierd. 
Ik ben nu 4 jaar.  

Wesley:  
Ik ben met de auto naar 
Monkey Town geweest. 
Daar was het heel leuk!  

Florian:  
Wij hebben een nieuwe 
auto thuis. Hij is grijs en 
op het stuur staat een 
tijger.   

Timo:  
Ik heb lekker gespeeld in 
de vakantie.   
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LIEVEHEERSBEESTJES

Lieveheersbeestjes

In september en oktober hebben we gewerkt over de vier seizoenen. We hebben een 
seizoensklok gemaakt waarop je kunt zien welk seizoen het is. 

Herfstbladeren gemaakt van een geverfd lamineervel, 
dit geeft een heel mooi effect!  
Deze zijn gemaakt door Fedde, Boy en Daan P.  Dylan, welkom bij de 

Lieveheersbeestjes! 

Onderbouwproject over de vier seizoenen



LIEVEHEERSBEESTJES
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Lieveheersbeestjes
Het is alweer even geleden, maar wat hebben we genoten van het 
schoolfeest over Pluk van de Petteflet. Kijk maar eens naar de mooie 
tekeningen die we hebben gemaakt.  



KIKKERS
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Herfstrecept van de Kikkers     

POMPOENSOEP
Wil je ook zulke lekkere soep maken, zoals wij met de pompoenen uit de moestuin bij de 
onderbouw hebben gemaakt, dan kun je het volgende recept volgen. 

Wat heb je nodig: 
• 1 pompoen
• 1 à 2 uien
• laurierblad
• 1 theelepel tijm (naar eigen smaak meer of minder

toevoegen)
• 2 groentebouillon blokjes ( zoutarme)
• olijfolie

Bereiding: 
• Doe de pompoen even in de magnetron, zodat hij wat

zachter wordt, dan is hij makkelijker te snijden en te schillen
• Hak de pompoen door midden en haal de zaden en het

midden gedeelte eruit. Schil de pompoen en snijd hem daarna
de pompoen in kleine stukken.

• Gebruik een goede ( bijvoorbeeld gietijzer) pan om de soep
in te maken.

• Hak de uien fijn en laat deze zo’n 3 minuten in wat olijfolie
smoren.

• Voeg alle pompoenstukken erbij. Af en toe omroeren zodat
het niet aanbrand.

• Doe hierna genoeg water erbij zodat het geheel net onder
water staat. Breng dit aan de kook, en voeg er hierna twee
zoutarme bouillonblokjes bij.

• Zodra het geheel goed kookt, voeg je de theelepel tijm en het
laurierblad erbij. Laat dit geheel op een laag vuur pruttelen.
Controleer af en toe of de pompoen goed zacht is. Is dit gaar pureer het tot een
smeuïge soep. Vergeet niet eerst het laurierblad te verwijderen!

Eet smakelijk!
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KIKKERS

HERFST 
In de herfst verandert er veel in de natuur. 

Het gaat vaker waaien of stormen. Dit kun je zien als de windmolen gaat draaien. 
Hoe harder de wind, hoe harder de molen draait. Deze 
Kikkers hebben zelf een windmolen gemaakt. Wil je dit ook? 
Dat kan…..maak het voorbeeld na 

Bomen in het bos verliezen hun 
bladeren, kastanjes en eikels 
vallen uit de bomen en er 
groeien paddenstoelen. 

Juliëtte 

De moestuin moet winterklaar gemaakt worden. Alles wat erin 
staat wordt geoogst en het onkruid moet eruit gehaald 
worden. 

https://www.blockposters.com/


WASBEREN

Wasberen
We werken bij de Wasberen nu over het project: ‘Ik ga naar de dokter’. 
Er zijn ineens veel kinderen met hoofdpijn, buikpijn of een gebroken 
been. Gelukkig zijn er in de dokterspraktijk altijd wel twee dokters die 
deze kinderen kunnen helpen. Ook is er een apotheek waar potjes met 
pilletjes klaar worden gemaakt. Aan het eind van de dag gaan alle 
kinderen gelukkig weer helemaal gezond naar huis. 

Een ziekenhuis getekend door Maxim 
12 | Rondje Hoeve



WASBEREN
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Wasberen
Kristian, Floor, Thijs en Liz tekenden een dokter: 

Dit grappige liedje hebben we geleerd: 

We hebben mooie dokterskoffers geknutseld. 

Project Ik ga 

naar de dokter



HAMSTERS

  Nieuws van de Hamstergroep 

De herfst is een mooie tijd, zo ook voor de Hamsters. 

We zijn naar het bos geweest en hebben daar mooie paddenstoelen gezien. Ook hebben we door de 
bladeren gelopen die allemaal hele mooie kleuren hadden. 

We hebben egeltjes geplakt en paraplu’s versierd. 
Dat hoort natuurlijk allemaal bij de herfst net zoals 
de liedjes die we gezongen hebben over “Kabouter 
Spillebeen “ en wat de herfst allemaal voor ons te 
koop heeft ���� 

De kinderen hebben eikeltjes, kastanjes, en mooie 
bladeren meegenomen die we allemaal op de 
Herfsttafel konden tentoonstellen. 

Op de tafel heeft onze Raai de Kraai nu ook 
gezelschap gekregen van 3 mooie Hamsterknuffels. 

Hamsters kunnen natuurlijk niet ontbreken op de 
groep en we zijn dan ook samen met de kinderen in 
de bakfiets gestapt en deze knuffels op gaan halen. 

Hierbij stellen wij onze 3 nieuwe vrienden aan u voor. 
Ze zijn superleuk om mee te spelen en wie weet 
komen er nog meer bij !! 

De Hamsters hebben het reuze naar hun zin in de 
herfst. We spelen buiten met de bladeren en 
binnen bouwen we mooie treinbanen en huizen 
van Duplo. 

Ook lezen we graag de boekjes van “Karel in de 
Herfst” en van de Spin die graag een huisdier wilde 
worden. ���� 

We wensen iedereen veel speelplezier in de herfst 
en wie weet wat jullie allemaal in het bos kunnen vinden ……. 

Dikke Hamsterknuffels vanuit de Hamstergroep 
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 Jorinde Veraar

OECUMENE

In gesprek met elkaar
Gesprek is één van de basisactiviteiten binnen het Jenaplanonderwijs vanuit de 
basisprincipes. Daarnaast wordt ieder mens als totaal persoon erkend en waar 
mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. 
Door in gesprek te gaan leren we van en met elkaar. 

In de Bijbel is Jezus 132 keer in gesprek. De meeste gesprekken vinden plaats 
op straat en daarmee met allerlei soorten mensen. Hij sprak ook met mensen die 
het niet eens waren met hem, maar hier leerde hij wel veel van. 

Tegenwoordig is een goed voorbeeld te vinden in de persoon Tenzin Gyatso, die 
de hedendaagse Dalai Lama is. Hij is een spiritueel leider uit het Tibetaanse 
Boeddhisme. 
Hij sprak in april dit jaar met Russische studenten over dat we niet moeten leven 
vanuit een wij en zij verdeling, maar samen moeten zorgen voor de aarde. 

Door vanuit de verschillende geloven of de ongelovigen met elkaar in gesprek te 
gaan komt er meer begrip voor elkaar. 

In de Tijgers zijn we ook regelmatig met elkaar in gesprek over de gang van 
zaken in de groep of over onderwerpen die kinderen meebrengen de groep in. 

Aan het begin van het jaar zijn we veelvuldig bezig geweest met het gesprek 
over de tafelgroepjes. De eis daarbij was dat de zesdejaars naast hun 
achtstejaars mentor zouden zitten. Van hieruit zijn de groepjes gevormd, maar 
als snel bleek dat niet iedereen zich geheel prettig voelde bij de indeling. 
Hierover zijn we in gesprek gegaan. De kinderen hebben naar elkaar geluisterd 
en samen gezocht naar een oplossing. Want de kern blijft dat iedereen zich 
veilig en prettig moet voelen in zijn/haar stamgroep. 

Na een paar weken bleken sommige combinaties niet te werken en hebben we 
alle kinderen op een post-it geschreven en de indeling neergelegd in de kring. 
Ook hier werd door iedereen mee gedacht om ervoor dat zorgen dat iedereen een 
werkplek heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen en te werken. 
Alle ideeën heb ik meegenomen om uiteindelijk de groepjes voor de kinderen te 
vormen. 

Gedicht Toon Hermans

Goed gesprek
Ik denk dat je je voor een goed gesprek, 
niet altijd twee sprekers nodig hebt. 
Als één van de twee alleen maar luistert, 
is het ook een goed gesprek.
De luisteraar doet de spreker spreken,
en dingen zeggen…. 
Die hij zonder toehoorder niet zeggen zal. 
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https://youtu.be/Z0xwo5Pa4sE
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PINGUÏNS

De Pinguïns 

Schoolbeginfeest 

Wij mochten een stukje over het schoolbeginfeest 
schrijven. We vonden het 

heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel 
gezellig. De juffen en meesters deden het heel 

goed op het toneel. De vossenjacht was ook leuk. 
Sommige vossen waren heel moeilijk te vinden. 
Uiteindelijk hadden we iedereen gevonden. Op 

vrijdag hadden alle ouders iets lekkers gemaakt. 
Het was heel lekker en gezellig! EINDE 

De 5e jaars Pinguïns 

Over het openingsfeest
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PINGUÏNS

Lezen 

De Pinguïns houden erg van lezen. Alleen sommige 
kinderen hebben wel een hele bijzonder 
leeshouding. Kijk maar naar de foto’s. 

Zelfstandigheid 
Op De Hoeve zijn we heel zelfstandig. Hebben jullie het 

filmpje op onze site al gezien? Het gaat over 
zelfstandigheid. Hij staat op de voorpagina van onze site. 
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VLINDERS Boekentips van de Vlinders 

De Vlinders hebben een aantal boeken bedacht die jij zeker kunt gaan lezen: 

- De brief voor de koning van Tonke Dragt
- Niek de Groot van Jeff Kinney
- Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl
- Koning van Katoren van Jan Terlouw
- Wild van Freek van Freek Vonk
- 100% zomerkriebels van Nikki Smit
- Volle maan van Paul van Loon
- De waanzinnige boomhut van Andy Grifftens en Terry Denton
- Donald Duck pockets van Walt Disney
- Superjuffie van Janneke Schotveld
- Zomer met mijn pony van Yvonne Kroonenberg
- Kapitein onderbroek van Dav Pilkey

Jack heeft bij de 
voorleeswedstijd voorgelezen uit 
Niek de Groot:  
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VLINDERS

Meer nieuws van de Vlinders 

Bezoek van Aleida 
Woensdag 13 oktober kwam Aleida 
op bezoek. Ze ging vertellen over 
het project van de dokter. Aleida is 
doktersassistente. Ze heeft laten 
zien hoe je een propje uit je oor 
haalt. Ze heeft Tessa net alsof in 
haar arm geprikt. Ook heeft ze laten 
zien hoe je de bloeddruk kan meten. 
Ze had een stethoscoop mee om 
naar je hart te luisteren.  

Koken  
Dinsdag 26 oktober gingen 
Jasmijn, Bo, Caleb en Sophie 
koken met de moeder van 
Sophie. Ze hebben een 
heerlijke pompoen quiche 
gemaakt. De pompoen kwam 
uit de moestuin van de 
onderbouw.  

Midweekviering  
Op 6 oktober deden wij de 
midweekviering. Ons project ging 
over ‘van koe tot koelkast’. We 
hadden een journaal gemaakt over 
de boerderij. De volgende stukjes 
hadden we bedacht: nieuwe 
boerderij wordt gebouwd, quiz, koe 
krijgt een kalfje en het weer. Ivy en 
Mila hebben het gepresenteerd. 
Hieronder een aantal foto’s:  

Handvaardigheid 
Carmen heeft met ons een 
werkje gemaakt over het 
skelet. Dit hebben we gedaan 
met verschillende soorten 
pasta en sterke lijm. 
Misschien leuk om thuis ook 
nog te doen:   



KLEURPLAAT
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KLEURPLAAT
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Kleuren maar! Uitgekozen door Ayrton van de Egels



DOLFIJNEN
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Dolfijnen 

Als eerste hebben we in kleine 
groepjes een woordweb 
gemaakt. Wat weten we al van 
dit onderwerp af? Al die 
voorkennis hebben we 
samengevoegd tot één 
woordweb (zwarte letters). 
Alles wat we leerden hebben 
we aangevuld in het 
woordweb (rode letters). 

We hadden allemaal vragen  
verzameld over het project. 
Wat willen we leren? 
Hoe komt de melk van de koe nu in 
onze koelkast? 
Hoe ziet een koe er van binnen uit? 
Wat eet een koe? 
Hoeveel melk geeft een koe? 
Hoe vaak moet een koe gemolken 
worden? 
Wat wordt er allemaal gemaakt 
van de melk van de koe? 

Na het bezoek aan de boerderij hadden wij antwoorden op onze vragen: De koe wordt 2 keer per dag gemolken. 
Een koe heeft 4 magen. Een koe eet gras, brokjes…….We weten wat er met de melk van de koe gebeurt. 

Presentatie: Wij hebben een film 
gemaakt voor de wasberen met 
de resultaten van ons onderzoek. 
Musab en Fem waren de 
presentatoren van ons koeien 
Klokhuis. 

Ons onderzoek

We hebben vooral filmpjes 
gekeken over de koe. 

Met elkaar gepraat over de 
stappen van koe tot koelkast. 

Allerlei melkproducten geproefd. 

Rutger en Hilde hebben uitleg 
gegeven over pasteuriseren en 
steriliseren en over 
vetpercentages in melk.  

In boeken informatie gezocht. 

Bezoek aan een boerderij. 

Veel vragen aan een boerin 
gesteld. 

Ons project ging over: Van koe tot koelkast 
Wij volgden hierbij de onderzoeksweg 



DOLFIJNEN
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Dolfijnen 

Verftekening 
Bij Carmen heb ik dit 
schilderij gemaakt. Eerst 
ging ik de vorm maken met 
zwarte verf en toen heb ik 
het helemaal  ingekleurd. 
Daarna ging ik met stof, 
vilt en touw de koe 
afmaken. 
Carline 

We moesten de plaatjes op volgorde plakken: wat is de weg van koe tot koelkast? 
Eerst moest de koe melk geven, dan kwam de melk in de tank, de vrachtwagen kwam de melk 
ophalen, die rijdt naar de fabriek, dan haalt de supermarkt de pakken melk op, het wordt in de winkel 
gezet, dan kunnen wij het drinken. Jayden en Jaylin 

Proeverij 
We hebben in de klas allemaal 
soorten melk geproefd. Ik vond de 
sojamelk heel vies. De andere 
melksoorten waren wel lekker. De 
volle melk was het lekkerste. Deze 
was romig, door het vet. 
Jochem 

Bezoek boerderij 
We zagen de koeien poepen en 
plassen. Dat was heel grappig. Het 
was ook heeeeeel veel ����. Er was 
ook een koe met poep op zijn 
gezicht. Eén koe had 2 staarten 
omdat hij een kalfje had gekregen. 
We denken dat het kalfje in die sliert 
zat. Ik was heel erg geschrokken van 
een koe, want hij ging opeens heel 
hard bewegen. 
Fem, Jae, Tes, Nienke, Musab 

Bezoek boerderij 
We hebben droogkoeien gezien. 
Dat zijn koeien die zwanger zijn. Ze 
geven dan even geen melk door de 
zwangerschap. Het was een half uur 
lopen naar de boerderij. De zon 
scheen, dus dat was wel leuk. Er 
was een poes, maar de hond 
hebben we niet gezien. 
Aimée, Kris, Sofie, Robyn 

Bezoek boerderij 
We gingen naar de pinken, daarna 
naar de zwangere koeien, toen de 
gewone koeien en als laatst gingen 
we kijken bij de kalfjes. We 
mochten de koeien gras geven. Als 
laatste gingen we kijken in de 
melkschuur. Daar vertelde Daniëlle 
hoe ze de koeien melken. We 
kregen van haar ook een 
koeienpotlood en boerderij-
diploma. Het was heel leuk! 
Elias, Evy, Mirthe 

Middenbouwproject Van koe tot koelkast
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BEVERS

Bevers
Vo   or leeswedstrijd 
Guus wilde gew oon 
lezen voor de klas en 
toen won hij bij de 
Bevers. Toen ging hij 
voor de middenbouw 
lezen. Hij had niet 
gewonnen, maar hij was 
wel tweede zeiden heel 
veel kinderen. Maxime 
en Guus 

Pluk van de Petteflet 
Het thema van het schoolbeginfeest 
was Pluk van de Petteflet. De meesters 
en juffen gingen toen op het podium. 
We hebben leuke workshops gedaan. 
Senna en Vivienne 
Tekening van Kiki en Joyce 

De dokter 
Er kwam een doktersassistente bij ons 
op school. Het was heel leuk bij haar. 
We mochten vragen stellen en ze liet 
een stethoscoop zien. Ze kan dan naar 
je hart luisteren. Ze had ook een 
oorspuit mee. Weet je wat ze met die 
spuit doet; proppen uit je oren halen. 
Jasmijn en Kick 
tekening van Nola, Pam en Felice 

Van Koe tot Koelkast 
Het was een leuk project en we hebben 
veel geleerd. Het bezoekje aan de 
boerderij was het leukste! Er waren wel 
120 koeien. Het viel wel tegen dat het zo 
ver lopen was. Eerst gingen we naar de 
boerin en daarna naar de koeienstal en 
de melkput. Jill en Kim 
Tekening van Sanne en Sunna 



BEVERS

Puzzelpagina van de

Bevers 
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d t x e n e 
j t m l g r 
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Herfsttekening Miran en Jules 

Sudoku Liam en Matthijs 

Doolhof  Tim en Sam Woordzoeker 
Femma en Thura 
au 
rood 
herfst 
chemo 
spuit 
blaadjes 
boom 
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De Egels vertellen over het project: 

DE DOKTER 

De huisarts kwam op 

school. Toen had ze een 

hele tas vol spullen mee en 

toen mochten kinderen dat 

vasthouden en laten zien 

wat je ermee kan doen. 

De dokter heeft veel 

spullen. Alle dokters 

hebben dezelfde spullen, 

zoals een oorspuit, een 

stethoscoop, een 

bloeddrukmeter en nog 

veel meer dingen. 
Op deze foto zie je dat de 

huisarts een lampje 

vasthoudt. Ze ging ook 

met een oorspuit spuiten. 

Dani 

De weg van je mond naar je kont 

Als je een hap neemt, dan komt het eerst in je 

slokdarm. Daarna komt het in je maag. 

Daarna komt het eten in je dikke en dunne 

darm. Daarna komt het in je endeldarm. 

Dan komt het uit je kont. 

Florian, Levi en Finnley 

QUIZ 

Vraag 1: Waar zit je hart in je lichaam? 

a: links 

b: rechts 

c: onderin 

Vraag 2: Waar komt je eten als laatste in de 

weg van je mond naar je kont? 

a: endeldarm 

b: dikke darm 

c: slokdarm 

Vraag 3: Wat doen je longen? 

a: Ze zorgen ervoor dat je kan ademen. 

b: Hij pompt lucht op. 

C: Hij zorgt ervoor dat je kan lopen. 

Sofie en Lieke 

(' �))� � I MilaenJetske 

De quiz is gemaakt door Dani 

en Jade. 

Dit zijn de goede antwoorden: 

Vraag 1: a 

Vraag 2: a 

Vraag 3: a 
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Wist je dit? Bomen ademen zuurstof uit en wij 
ademen het in. 

Alissa en Ivy 

De voorleeswedstrijd 

We hadden een voorleeswedstrijd met de 

middenbouw. Uit elke klas is er 1 iemand die naar 

de finale gaat op het podium en de kinderen die 

door gingen waren Jack, Mirte, Guus, Carline en 

Emma. De jury waren Ezra, Milan, Marijke en Lisa. 

De jury was heel goed. Toen gingen ze weg om te 

beslissen wie de winnaar werd. Ondertussen 

gingen we moppen doen met de middenbouw. 

Ze waren weer terug en gingen zeggen wie de 

winnaar werd en dat was Mirte uit de Egels. 

Ze kregen allemaal een cadeau en Mirte had een 

heel groot boek over beroepen gekregen. 

Lotte en Mirte 

Het Egellied 

Wij willen jullie een stukje van het 

Egellied laten zien, omdat we 

denken dat jullie er blij van worden. 

Van je hotsie/ knotsie/ knetter/ van 

je jippie/ jippie/ jee. 

Kijk/ daar heb je een grote Egel en 

die stekelt met ons mee. 

Samen leren/ samen werken/ dit 

hoort er ook nog bij. 

Ja/ dit doen we met z'n allen en dat 

maakt ons ook heel blij. 

Tessa en Vajèn 
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FLAMINGO'S
Nieuwe leerkrachten geïnterviewd 
door de Flamingo's ! 

Juf Rika 
Werkt als ondersteuner bij ons op school op maandag, dinsdag en vrijdag. Voor de herfstvakantie 
stond zij ook één dag voor de Egels.  

1. Waarom ben je naar deze school gekomen?
Omdat er een inval juf/meester nodig was. En mij leek het ook leuk.

2. Wat is het raarste wat je ooit op een school hebt meegemaakt?
In de Flint op het podium gestaan met de kleuters (op de andere school)

3. Welk leerjaar vind je persoonlijk het leukst om les te geven?
Groep 3, 4, en 5

4. Wat wilde je vroeger altijd worden toen je nog een kind was?
Juf!

5. Welk vak vind je het leukst om les te geven?
Met de kinderen in de natuur.

Juf Ellen 
Werkt als ondersteuner bij ons op school op maandag, dinsdag en woensdag. Ze staat sinds de 
herfstvakantie op maandag voor de Egels en op dinsdag werkt ze in de Wasberen.  

1. Waarom ben je naar deze school gekomen?
Omdat we een Jenaplanschool zijn waar hun kinderen heel erg tot hun recht komen.

2. Wat is het raarste wat je ooit op een school hebt meegemaakt?
Het openingsfeest!

3. Welk leerjaar vind je persoonlijk het leukst om les te geven?
Onderbouw, maar ik werk ook bij de Egels

4. Wat wilde je vroeger altijd worden toen je nog een kind was?
Iets met kinderen wilde ik doen, maar ook iets met dieren, dus als ik goed wiskunde zou
zijn, zou ik iets van dierenarts willen worden.

5. Welk vak vind je het leukst om les te geven?
Handvaardigheid/knutselen vind ik leuk en doe ik ook vaak thuis.

Juf Fleur 
Fleur is hele week de juf van de Flamingo’s. 

1. Waarom ben je naar deze school gekomen?
Omdat ik hier zelf op school heb gezeten, omdat ik het Jenaplan heel interessant vind en
omdat ik hier op school een hele leuke stage heb gehad.

2. Wat is het raarste wat je ooit op een school hebt meegemaakt?
Gekke haren dag, dan mag iedereen zijn of haar haren gek doen. Soms gaven kinderen hun
haar zelfs een andere kleur.

3. Welk leerjaar vind je persoonlijk het leukst om les te geven?
De bovenbouw en natuuuuuurlijk de Flamingo’s!

4. Wat wilde je vroeger altijd worden toen je nog een kind was?
Juf of paardrij-instructrice.

5. Welk vak vind je het leukst om les te geven?
Project, vooral lessen over de natuur, de mens of de geschiedenis.
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FLAMINGO'S

Flamingo’s 
Midweekviering 

Hoe ging de midweekviering?  
Wij vonden het erg leuk en het ging volgens ons ook  
heel goed! We hebben met Kerst 2019 voor het laatste op 
het podium gestaan. We deden een stukje over de  
dokter en de stelsels, want ons project gaat over het  
menselijk lichaam.   

Britt & Lieve 

Hoe ging de midweekviering?  
Het ging wel goed, ik heb één foutje gemaakt maar dat 
zag niemand! Het ging over menselijk  lichaam. Ik vond het 
heel leuk wat ik speelde. Ik was een klein meisje die iets in 
haar zenuwen had. Haar vinger deed pijn.  

Fien 

Hoe ging de midweekviering?  
Het eerste deel van de midweekviering vonden we best  
Spannend, maar het werd steeds leuker. Onze rollen waren  
een ‘Top Doks-presentator’ en een kindje die een legoblokje 
had doorgeslikt. Het was super leuk en het publiek vond dat  
ook. We hebben er erg van genoten en het was erg grappig.  

Marith en Lieke 

Hoe ging de midweekviering?  
De midweekviering ging heel goed. Er waren alleen nog wat kleine 
minpuntjes, zoals dat er kinderen achter het gordijn zaten te kijken. 
Voor de rest ging het heel goed. Er waren ook nog wat dingen 
vergeten zoals de kruk voor Micha. Die hadden we goed kunnen 
gebruiken want achter het gordijn viel iemand bijna op het podium. 

Ruben van de B 

Hoe ging de midweekviering?  
De midweekviering ging goed. We hebben goed geoefend en ik vond dat we het grappig hebben gedaan. 
We waren iets vergeten, maar dat had gelukkig niemand door. Aan het begin moesten we nog wel even 
wennen om voor het publiek te presenteren, maar later ging het wel goed. Ik had een hele leuke rol, ik 
was een soort presentator van Top Doks. En ik was een dokter. Ik behandelde een patiënt die een 
probleem had in haar vinger met het zenuwstelsel. Ik vond het ook goed dat we echt alles zelf hebben 
bedacht en alles van thuis hebben meegenomen.  

Julia en Maya 
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VOSSEN

Fennekvos 

• Wist je dat de staart van de fennekvos 15 cm lang is?
• Wist je dat de fennekvos extra harige voeten heeft om hem te

beschermen tegen ‘t warme zand? 

Grijze vos 

• Wist je dat de grijze vos 6,5 kilo kan worden?
• Wist je dat de grijze vos in bomen kan klimmen?

Rode vos 

• Wist je dat de rode vos bijna overal leeft?
• Wist je dat de rode vos heel veel geluiden kan maken?

• Wist je dat de rode vos tien kilo kan wegen?
• Wist je dat een welp van de rode vos pas na twaalf dagen zijn ogen opent?

Poolvos 

• Wist je dat de poolvos wel 18 jonkies kan krijgen?
• Wist je dat de poolvos in de winter wit is en in de zomer grijzig?

Andes vos 

• Wist je dat de andesvos zijn eten onder bladeren hout verstopt?
• Wist je dat een andesvos een zwarte dropneus heeft?

De Vossen vertellen over 
hun eigen stamgroepdier...



VOSSEN
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Schoolbeginfeest bovenbouw 
Met de bovenbouw hebben we dit jaar een heel leuk 
schoolbeginfeest gehad. We zijn wezen survivallen en we zijn 
naar het zwembad geweest. Ook hebben we op school 
geslapen! Dat was echt tof! En na het zwemmen gingen we 
zingen. Dat was heel gezellig! Daarna gingen we onze 
slaapplekken inrichten. Je had allemaal een groepje en 
daarmee ging jij je plek inrichten, daarna gingen we slapen. 
De volgende ochtend hadden we eerst een lekker ontbijt en 
daarna hadden we workshops, dat was ook heel leuk! 

... en over het openingsfeest 
in de bovenbouw!



TIJGERS
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Tijgers leefgebied 
Weetjes tijger 

Wist je dat?

…de poten van tijgers supersterk zijn? Ze kunnen zelfs blijven staan terwijl ze al dood 
zijn! 

…tijgers blindgeboren worden? Na een week kunnen ze pas zien. 

…de witte vlek op de achterkant van hun oren ‘ocelli’ heet? 

…de tijger ontsmettend speeksel heeft? 

…ze wel 18 kilo vlees in één keer kunnen eten? 

…de bijnaam de tijger ‘De koning van de jungle’ is? 

…het lievelingseten van de tijger herten en wilde zwijnen is? 

…de tijger familie van de kat is? 

…de tijger z’n snorharen gebruikt om de weg te vinden? 

Weetjes tijger 

Wist je dat? 

…de poten van tijgers supersterk zijn? Ze kunnen zelfs blijven staan terwijl ze al dood 
zijn! 

…tijgers blindgeboren worden? Na een week kunnen ze pas zien. 

…de witte vlek op de achterkant van hun oren ‘ocelli’ heet? 

…de tijger ontsmettend speeksel heeft? 

…ze wel 18 kilo vlees in één keer kunnen eten? 

…de bijnaam de tijger ‘De koning van de jungle’ is? 

…het lievelingseten van de tijger  herten en wilde zwijnen is? 

…de tijger familie van de kat is 

… de tijger z’n snorharen gebruikt om de weg te vinden?

Project in de bovenbouw
over het eigen stamgroepdier



TIJGERS
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Voorleeswedstrijd

De deelnemers zijn : Liam, Olivier en Eva. De winnaar van de tijgers is: Olivier 
Het ging zo: als eerste begon Eva, daarna Olivier en daarna gokken wij 
….................. Liam. 

inplanbord voor op de gang. 

Bij de deur van de Tijgers hangt een inplanbord voor 
op de gang Hierdoor blijft het eerlijk wie er wanneer 

en hoelang op de gang mag,en als de hele klas bij een 
uitleg is betrokken, wordt het afgeschermd op het 

inplanbord. 

Aquarium 

Wij hebben een aquarium bij de Tijgers. 

Laatst hadden wij garnalen gekocht en die hebben baby's 
gekregen en dat is Heel leuk! Wij hebben een tropisch 
aquarium in de Tijgers.   Getypt: Jaro, Sep 



PANDA'S
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Panda's 
Interviewvragen voor groep 6: 

1. In welke middenbouwgroep zat je?
2. Wie is je mentor?
3. Wat is het leukste in de Panda’s?
4. Wat wil je later worden?

Stef 

1. Ik zat in de Bevers.
2. Ole is mijn mentor. Hij helpt mij soms.
3. Voetbal, want in de middenbouw is het

saai, omdat het zo makkelijk is.
4. Profvoetballer!

Rif 

1. Ik zat in de Vlinders.
2. Mijn mentor is Koen en hij

helpt mij goed bij alles!
3. Ik vind Engels en buitenspelen

leuk.
4. Ik wil later een kippenboer

worden.

Maks 

1. Ik zat in de Bevers.
2. Mijn mentor is Daniëlle.

Ik heb niet zo vaak hulp
nodig.

3. Topo!
4. Ik wil later profvoetballer

of bioloog worden.

Lindsey 

1. Ik zat in de Egels.
2. Mijn mentor is Iris. Ze is heel lief en zij

helpt me met alles.
3. Ik vind Amber het leukst uit mijn klas.
4. Kapper.

Ella 

1. Ik zat in de Egels.
2. Ise is mijn mentor en ze helpt

me goed.
3. Ik vind rekenen

heeeeeeeeeeeeeeeeel leuk!
4. Dierenarts!

Fay 

1. Ik zat in de Egels.
2. Mijn mentoren zijn Nora en Lílah en

ze helpen mij goed met rekenen.
3. Ik vind het leukste aan de Panda's

het lezen.
4. Ik wil later kapper worden.

Tygo
1. Ik zat bij de Dolfijnen.
2. Thijs is mijn mentor en hij

helpt mij wel goed,
alleen soms heeft hij geen tijd.

3. Voetbal, want in de
middenbouw was het saai
en makkelijk.

4. Profvoetballer.

Finn 
1. Ik zat in de Bevers.
2. Mijn mentor is Joris. Ik heb bijna

nooit hulp nodig, omdat ik al weet
wat ik moet doen.

3. Buiten spelen vind ik het leukst,
omdat ik dan ga voetballen.

4. Multi biljonair!
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PANDA'S

Gedicht van de Panda's 

   Herfstelfjes! 
Herfst

      Bijna winter  

 Blaadjes zijn gekleurd 

 Alle bomen zijn kaal 

 Leuk! 
 Door: Ella 

Herfst 

 Is gezellig 

        Met veel kaarsjes 

En veel warme chocolademelk 

 Lekker!!!!! 
 Door: Amy 

 Leuk 

        Geen Zon   
Jammer Wel Gamen 

 Blaadjes vallen Van Bomen 

Ja 
Door: Maks 
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JeannetvandeKolk
Doorhalen

JeannetvandeKolk
Doorhalen
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•

Liam Alexander

Bryce en Niek

Hieronder een paar gedichten die geschreven zijn tijdens 
het project van de Kinderboekenweek: 
Wat wil ik later worden.   

Wat wil ik later worden

Nigel

Kim

Oliver

eehondenverzorger 

Fiep 

1%(!**%!13/



OVER LEREN

Diane Noortman

Sinds vorig schooljaar volgt het hele team van De Hoeve de opleiding ‘Vraag het de kinderen’.
Een groot deel van het Hoeve-team volgt daarnaast ook nog de Jenaplanopleiding, een driejarige 
post HBO-opleiding. Beide opleidingen worden bij ons op school verzorgd door Ingrid Nagtzaam en 
Sigrid Reitsma van ‘Het Kan’.

We behandelen thema’s als het bevorderen van zelfstandigheid, de Jenaplanessenties en spelend 
leren. Hieronder ga ik wat dieper in op wat wij als team gedaan hebben op het gebied van het 
bevorderen van zelfstandigheid bij kinderen.

Het ontwikkelen van zelfstandigheid bij kinderen vinden wij een belangrijk doel op De Hoeve. 
Zonder zelfstandigheid van kinderen kun je op een Jenaplanschool eigenlijk niet goed onderwijs 
geven. Als kinderen zelfstandig kunnen werken, kan de stamgroepleider met een kleine groep aan 
de slag. Deze zelfstandigheid ontstaat niet vanzelf maar we moeten kinderen de kans geven dit te 
ontwikkelen. Tijdens de opleiding hebben we gewerkt aan een doorgaande lijn op dit gebied. 
Hierbij hebben we steeds de kinderen betrokken (vraag het de kinderen!).

Wat betreft zelfstandigheid werken we nu met ‘het handje’. Het handje is een geheugensteun voor 
de stappen die je kunt zetten wanneer je als kind een vraag hebt.
Hierbij staat de duim voor: ik denk zelf nog een keer goed na want misschien weet ik het toch zelf.
De wijsvinger betekent: ik kijk wie uit mijn tafelgroepje mij misschien kan helpen.
De middelvinger betekent: wie uit de klas zou dit weten? Daar loop ik even heen.
De ringvinger staat voor: wie is er een expert in de klas? Daar loop ik even heen.
De pink betekent: ik laat m.b.v. het vragenblokje aan mijn groepsleider zien dat ik hulp nodig heb 
Intussen ga ik door met ander werk (er zijn dus geen vingers in de lucht!).
In de onderbouw is er een plek waar een kind kan gaan zitten zodat de groepsleider ziet dat hij of 
zij hulp nodig heeft.

Toen in februari de scholen weer open gingen na de tweede lockdown, bleven alle kinderen 
noodgedwongen de hele dag in hun eigen stamgroep. Ze gingen niet meer voor hun reken- en 
begrijpend leesonderwijs naar de jaargroep. Dit is ons allemaal dusdanig goed bevallen dat we 
besloten hebben om dit voortaan altijd zo te organiseren. Mede door de toegenomen 
zelfstandigheid van de kinderen, durfden we het aan om deze stap te zetten. 
Het grootste voordeel is dat de stamgroepleider de ontwikkeling van de kinderen beter kan volgen 
als hij of zij al het onderwijs aan zijn of haar kinderen zelf verzorgt.  

Een belangrijk aspect van het Jenaplanonderwijs is het werken vanuit de kring.
We starten en eindigen de dag in een kring en allerlei werkvormen vinden plaats in de kring, Zo 
kennen we o.a. de vertelkring, de boekkring en de klassenvergadering en voeren we er 
leergesprekken. 
In de onder- en middenbouw hanteren we al heel lang een vaste kring. Dit maakt het makkelijk om 
snel in de kring te gaan zitten. In de bovenbouw werkten we ook vaak vanuit de kring maar deze 
moest altijd gemaakt worden door met tafels en stoelen te schuiven. Hoewel de kinderen dit snel 
konden, zat je toch minder vaak in de kring dan je zou willen.
Tijdens de opleiding kwamen steeds de voordelen van het werken in de kring naar voren. Door de 
plattegrond in de klas te veranderen, o.a. door kasten te verwijderen, is het ons gelukt om nu ook 
in de bovenbouwgroepen een vaste kring te realiseren. We zijn er erg blij mee dat we nu, wanneer 
we dat willen, snel met de kinderen in de kring kunnen gaan zitten!
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