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1. Opbrengst vastenactie

Impressie van vanochtend!
Alle kinderen hadden een mooi versierde
lunchdoos meegenomen voor een
klasgenootje. Wat een creativiteit!

De vastenactiemarkt van afgelopen
donderdagavond 22 maart heeft € 1128,35
opgebracht voor Zambia! Iedereen bedankt
voor de fantastische inzet.
2. Pasen
Rond 9.00 uur mochten alle kinderen in
verschillende groepen gaan knutselen.
Kinderen van groep 1 en 2 zaten in één groep
met kinderen uit hogere groepen.
Samenwerken met jonge en oudere kinderen.
Daarna kregen de kinderen een heerlijk 10uurtje verzorgd door onze O.V.

En rond het middaguur mochten de
lunchdozen eindelijk open gemaakt worden.
Wat een lekkers en een gezelligheid in alle
groepen.
3. Wandelen voor water
Wij zijn nog op zoek naar extra begeleiding
voor woensdagochtend 4 april voor de
groepen 7B en groep 8.
4. Opruimen Paasversiering
Dank aan alle ouders die hebben
meegeholpen met het opruimen van de
Paasversiering vanmiddag!
5. Groep 8 kinderen lezen voor in groep ½.
Afgelopen woensdag luisterden de kinderen
van groep ½ aandachtig toen de meesters:
Taco, Ivar en Mark een prentenboek van
Rupsje Nooitgenoeg kwamen voorlezen in de
klas. Na afloop kregen ze de vraag van de

kinderen: Wanneer komen jullie weer een
boekje voorlezen?

ruzies. De doelen hangen als blaadjes aan
de doelenboom, te bekijken op het
prikbord bij ons in de klas.
8. Jasper geeft les in groep 3.

6. Paaseieren zoeken en rekenen in groep 4.
De paasviering werd in groep 4 gecombineerd
met gym: de kinderen mochten paaseieren
zoeken in de
gymzaal!
Maar… er
moest ook nog
worden
gerekend! Op
de achterkant
van ieder
paasei stond
een som.
7. Doelenboom groep 4
Het lijkt nog ver weg
maar… groep 5 komt
al steeds dichterbij
voor de kinderen in
groep 4. Wat is er dit
jaar al ontzettend
veel bereikt door de
groep! Naar
aanleiding van een
verhaal over Goof de
Beer die een plan
opstelt om zijn doel
te bereiken, zijn de
kinderen aan de slag gegaan met hun
eigen plannen. Wat willen zij nog bereiken
dit schooljaar? Waar willen ze nóg beter in
worden?
De doelen van de kinderen in groep 4
variëren van het halen van een groot
tafeldiploma, tot het niet meer de juf
heen praten of het helpen oplossen van

In groep 3 zit Jasper. Samen met zijn moeder
heeft hij een mooie PowerPoint gemaakt over
Afrika en Zambia. Hij presenteerde dit aan de
klas. De moeder van Jasper heeft vroeger
gewerkt in Afrika en zo waren ze op het idee
gekomen. Er zaten zelfs Engelse- en Afrikaanse
woorden bij. We hebben veel van je geleerd
Jasper. We vonden het heel leuk!

9. Docente van college De Heemlanden op
bezoek in groep 8
Om de overstap van het PO naar het VO nóg
beter op elkaar aan te laten sluiten, nemen de
leerkrachten en docenten van de Houtense
scholen deel aan de Houtense Community.
Binnen deze community worden verschillende
onderwerpen over de overgang en de
leerlijnen van de verschillende vakken
besproken. Naast gesprekken, kunnen
leerkrachten uit het PO en docenten uit het
VO een ‘kijkje in de klas’ nemen. Afgelopen
maandag kwam een docente van College De
Heemlanden een middagje meelopen bij ons
in groep 8. Naast dat het voor ons als
leerkrachten en docenten heel leerzaam is,
vonden de kinderen het ook heel leuk. Zij
konden namelijk allemaal vragen stellen over
het reilen en zeilen op de middelbare school.
Het was een leerzame middag!

