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Deze keer in de nieuwsbrief: 

 Reggio door groep 1A 

 Rots & water / leefregels door groep 2-3  

 Vastenavend optocht 

 Fietssafekar 

 W4Kangoeroewedstrijd 

 Engelse week 

 Traktatie van de maand 

 Van PSZ de Tovertuin 

 Van de BSO 

 Van de TSO 

 

 

 Reggio door groep 1A 

 

‘Under construction’ dat is het thema waar wij nu in 

de klas aan werken.  Na de themaopening in de hal 

hebben we in de klas een woordveld gemaakt. De 

kinderen waren vooral geïnteresseerd in apparaten, 

draadjes, knopjes en bouwwerkjes. “Hoe ziet een 

computer er van binnen uit?” wilde Timo weten. 

Toen zijn we op onderzoek uit gegaan. Eerst hebben 

we gespiekt door de gaatjes en uiteindelijk mocht de 

computer dan echt uit elkaar. Alle onderdelen 

hebben we gesorteerd en in verschillende potjes 

gedaan.  De kinderen mochten aan elkaar 

presenteren wat ze hadden ontdekt in de computer. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het resultaat? 

Alle onderdelen staan op onze verteltafel in de klas.  
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 Rots & Water/ leefregels door groep 2-3 

 

In groep 2-3 hebben we tijdens de gymles een 

oefening van Rots en Water gedaan. De 

‘kruiwagenloop’. Het is belangrijk dat kinderen op 

een tastbare manier het verschil tussen hoge 

spierspanning en lage spierspanning merken. De 

leerlingen merkten dat anderen wel ‘zwaar’ waren 

en kregen last van hun spierballen. We hebben 

geoefend hoe je elkaar vast kan houden en dat je 

elkaar moet vertrouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vastenavend optocht 

 

De vastenavond lijkt alweer lang geleden, maar toch 

was het de eerste dag van deze maand dat we met 
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elkaar in een lange optocht naar de binnenstad 

trokken. Onderweg maakten de leerlingen en de 

dweilbandjes er een feest van. In het Zwijnshoofd 

werd er gedweild en werden er flink wat prijzen 

uitgereikt. Het was een mooi begin van de vakantie! 

Op onze website kunt u een fotoreportage 

terugvinden van de carnavalsstoet. 

 

 
 

 Fietssafekar   

 

Van 18 t/m 22 maart stonden op het grote 

speelplein de attributen uit de Fietssafekar 

opgesteld. Hierdoor ontstond er een heel parcours 

waarin de fietsvaardigheid van onze leerlingen op de 

proef werd gesteld. Zo  moesten ze slalommen, 

voorsorteren (achterom kijken, hand uitsteken) en 

op een schuine helling rijden.  

 

 
 

 

 W4Kangoeroewestrijd 

 

In Nederland wordt jaarlijks de W4kangoeroe-

wedstrijd georganiseerd door stichting Wiskunde 

Kangoeroe van de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. Op donderdag 21 maart vond deze 

wedstrijd plaats. De beste rekenaars van Marco Polo 

mochten hier, onder leiding van juf Esther, aan 

deelnemen. Het waren  leuke maar soms lastige 

vragen die beantwoord moesten worden. Dat kostte 

veel inspanning en bezorgde  sommigen 

hoofdbrekens! 
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 Engelse week 

 

Afgelopen week was het ‘Engelse week’. Dat 

betekende dat we elkaar iedere morgen en middag 

bij het komen en gaan in het Engelse begroetten en 

afscheid namen. Daarnaast vonden er in de groepen, 

naast de reguliere lessen, extra activiteiten in het 

Engels plaats, zoals spellen of gymlessen. 

 

     

      
      Left-right! 

 

 Traktaties van de maand 

 

Deze maand zagen we weer geweldig leuke en 

gezonde traktaties voorbij komen. Omdat ik 

(Annemieke) niet kon kiezen deze maand 2 

leerlingen die ‘de traktatie van de maand’  
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uitdeelden. Noëlla trakteerde op schildpadjes van 

appel en druif en Őmer trakteerde op een hele 

sprookjesboom. 

Van harte gefeliciteerd Noëlla en Őmer! 

 

        
 

 Van PSZ de Tovertuin 

Nog steeds druk met het thema ‘ Under 

Construction’ maar ondertussen met een nieuw 

project begonnen. 

Het ‘bouwen’ van een nest voor onze kip Dottie ! 

Eerst zijn we druk geweest met het zoeken van 

takken, daarna hebben we een mooie doos versierd 

(met scheur- en plakwerk) waar we de takken in 

konden leggen. Het nest wat comfortabeler gemaakt 

met veren, watten en andere zachte dingen zodat 

Dottie zich lekker kon gaan nestelen en …….na een 

paar dagen was het dan zover, we hebben inmiddels 

3 eieren ! Met spanning wachten we af wat er nu 

verder gaat gebeuren.  

 
 

 Van de BSO 

 

Hoi allemaal!  Wij zijn blij, want de Lente is officieel 

begonnen! Het weer zit nog niet helemaal mee, 

maar dat mag de pret niet drukken.  Wij zijn met 

het nieuwe thema begonnen. Je kunt het wel raden, 

maar ons nieuwe thema is ‘’Voorjaar’’. Hier gaan wij 

ons de komende weken mee bezig houden. 
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Zo hebben we kippetjes gemaakt, bloemetjes van 

onze handen en hebben we plantenbakjes gemaakt 

van melkpakken. In deze melkpakken hebben we 

potgrond en zaadjes gedaan. In onze themakast kun 

je zien welke zaadjes wij hebben gebruikt en welke 

er zelfs al aan het groeien is!  Groetjes van de bso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de TSO 

 

Vrijdag 22 maart was het landelijke 

pannenkoekendag. Tijdens de overblijf hebben we 

deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. In de 

keuken hebben de leerlingen zelf beslag gemaakt 

hebben ze pannenkoeken gebakken. En daarna 

natuurlijk lekker opgegeten!. 

 

 

           
 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens 



 

 

 
 

 
  

 

 
             

 

 

 

 

 
 


