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Trefwoord 

We gaan beginnen met een nieuw thema ‘Meedoen’. Wat betekent het voor de kinderen om 

ergens aan mee te doen? Wanneer doen ze het vrijwillig en waarom voelt het soms als een 

verplichting?  

De kinderen denken deze week na over hoe samen ergens aan meedoen voor hen zin en 

betekenis kan hebben. 

 

Jezus vertelt over het meedoen aan het Koninkrijk van God. Een ideaal waarvoor je in vrijheid 

kunt kiezen.  

  

Jarig 

Op zaterdag 27 februari is Daniel jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag 

toegewenst. 
 

Uit de groepen: 

 

Peutergroep-Dagopvang  

De peutergroep heeft volgende week Voorjaarsvakantie. De kinderen van de Dagopvang komen 

wel bij ons spelen. Samen met de vakantiegroep gaan we er een gezellige week van maken. 

Na de voorjaarsvakantie starten we met een nieuw thema. 

 

BSO/Vakantiegroep 

De kinderen van de BSO hebben vakantie. Maar de kinderen die bij ons in de Vakantieplanning 

staan zijn welkom op hun eigen vakantie-opvangdagen. 

Thema voor de maandag: ER ZIT MUZIEK IN Muziek is overal. 

En met muziek kun je hele leuke dingen doen! Tijdens deze 

workshop gaan we ervaren wat muziek met je doet. Met behulp van 

verschillende soorten muziek gaan de kinderen langzaam/snel 

bewegen, bewegen op het ritme van muziek, dansen, hun emoties 

latenzien (maakt de muziek je vrolijk, verdrietig, rustig) en gaan de 

kinderen tekenen op verschillende soorten muziek. Zo gaan de 

kinderen ervaren wat er met je gebeurt bij verschillende soorten en 

stijlen van muziek. 

 

Thema voor de dinsdag: SCHILDEREN ALS KEITH HARING 

Jezelf tekenen met de hond van Keith Haring. Keith Haring is bekend 

om zijn simpele vormen en de actie streepjes. Voor de jongsten: ze 

krijgen de uitgewerkte vorm van een hond en van een poppetje. Ze 

plakken het op en maken de straat, boom lucht, zon. De oudere 

kinderen: Kijken naar de karaktertrekken van de hond en ontwerpen 

hun eigen hond. Ze tekenen zich bij de hond en maken de straat en de 

omgeving erbij.  

 

Op donderdag genieten we van het buitenspel (neem laarzen en 

regenkleding mee) en zal gaan we heerlijk bakken en kokkerellen.  
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Groep 1-2-3 

Groep 1 en 2  

Deze week oefenen we met taal met rijmen.  
Met rekenen oefenen we met tellen met de rangtelwoorden. 
De letter van de week is de: t.  
 

De woensdag na de vakantie heeft Ella de kofferkring.  

 
Groep 3  
Met Veilig leren lezen zijn we in kern 8. We oefenen deze week met woorden met de -nk en de -

ch. Met rekenen ronden we deze week blok 6 af doormiddel van de toets en herhalen of 

verrijken.  
 

Groep 4-5 
Woensdag 2 maart: 

Groep 4 de tafel van 9 opzeggen. 

Groep 5 de tafel van 9 opzeggen heen en terug. 

Op 9 maart herhalen we de tafel van 9.  

Veel succes met oefenen in de vakantie!!! 

 

Groep 6-7-8 

Na twee weken met veel positief geteste kinderen, is nu bijna iedereen weer terug; fijn!  

Blink: We zijn met wereldoriëntatie (Blink) begonnen met het onderwerp ‘wonderlijke 

uitvindingen'. Hiervoor willen we graag wat oude spullen in de klas die we (liefst met 

een schroevendraaier) uit elkaar kunnen halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wekker, 

een radio, scheerapparaat, laptop etc. De spullen worden wel gesloopt! Gereedschap is ook van 

harte welkom. Deze graag even met een stukje tape met naam merken. Deze worden (daar 

gaan we vanuit tenminste) niet gesloopt. Het zou fijn zijn, wanneer we de vrijdag na de 

voorjaarsvakantie hiermee aan de slag kunnen. 

  

Huiswerk:   

• Presentatie boekendoos:  dinsdag 1 maart: Sylvan en Caithlinn 
dinsdag 8 maart: Stan    

• Topo: t/m level 7 oefenen (groep 8) en t/m level 9 oefenen (groep 6/7) en oefentoets 

maken alle groepen 
• Topotoets: 17 februari; groep 6/7 level 7,8,9; groep 8 level 6 en 7 

 
Agenda 

 

• 18 februari – studiedag team – leerlingen onderwijs vrij  

• 21 t/m 25 februari - voorjaarsvakantie 
 

 

 

 

 

 


