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 Reggio door groep 5 

 

Ieder thema mogen de leerlingen voor de klas een 

nieuw kunstwerk uitkiezen. We lenen dit kunstwerk 

van de artotheek. Dit thema (‘totally different’) 

hebben de leerlingen gekozen voor een heel 

fantasierijk schilderij. De leerlingen van groep 5 zien 

er van alles in:                         

“Ik zie er een poppetje in.                     

Een pijl en boog.                      

Een heel kleurrijk dierenbos.          

Ik zie een kip met poten.        

Een hert met een gewei.          

Ik zie een zaag.                       

Een grote arm met een duim.” 

    

De leerlingen kregen allemaal een foto van het 

kunstwerk en mochten het naar eigen fantasie 

afmaken. Dit zijn uiteindelijk heel mooie en creatieve 

tekeningen geworden. Het was erg leuk om te doen! 

                   .  
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 Rots&Water door groep 1-2B 

 
We hebben tijdens Rots & Water gewerkt met het 

rots kasteel en het water kasteel. Bij beide 

oefeningen staan de kinderen sterk en stevig. Bij een 

rotskasteel is je lichaam aangespannen, bij een 

waterkasteel is je lichaam ontspannen. We leren de 

kinderen bij deze opdracht grenzen aan te geven.  

 

 

                                        

 Culturele avond 

 

 
 

Op maandag 4 november vond  onze Culturele 

Avond plaats, als afsluiting van het eerste Reggio 

thema: ‘ 100 talen van een kind’. 

In alle groepen en ook in de peuterspeelzaal was het 

proces van de onderzoeksvraag te zien, in de 

groepen werden de filmpjes getoond die gemaakt 

zijn tijdens het atelier nieuwe media en er kon 

geknutseld worden in het atelier beeldende vorming 

onder leiding van juf Floor en Leonie. In de hal kon 

iedereen genieten van de heerlijke hapjes die door 

ouders en leerlingen gemaakt waren. Dank 

daarvoor! Onze oudervereniging heeft gezorgd voor 

een drankje en dat alles in de hal in goede banen 

liep. Wat fijn om te ervaren dat er zo’n grote 

opkomst was en dat iedereen zo lovend was en blij 

werd van alles wat er in de school te zien was! 

 

Hier volgt een kleine greep uit het vele wat er in de 

klassen te zien was. Kunt u nog even nagenieten.  
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In de peuterspeelzaal kon u het pad volgen dat de 

peuters hadden afgelegd: van Italiaans eten tot het 

bos. 

                           
 

In groep 1-2A was o.a. te zien dat de leerlingen 

onderzoek hebben gedaan naar de verschillen 

tussen Nederland en Italië.         

 

In groep 1-2B werd er onderzoek gedaan naar wat er 

te zien is en hoe het er toe gaat in Frankrijk. 

                
 

In groep 1-2C werden de verschillende planeten in 

het heelal onderzocht. 

           
 



 

 

November 2019 

In groep 2-3 werden de verschillende landen in 

Afrika onderzocht (o.a. gericht op dieren en kleding). 

 
 

In groep 3 waande u zich even in Egypte: daar deed 

deze groep onderzoek naar. 

 

Groep 4 deed onderzoek naar de verschillen tussen 

Nederland en Indonesië. 

 
 

In groep 5 werd er onderzoek gedaan naar 

verschillende landen, emoties en talenten van 

leerlingen. 
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In groep 5-6 werd er onderzoek gedaan naar 

verschillende talen, o.a. die van baby’s, dierentaal, 

gebarentaal en liplezen. In het atelier werd er 

gewerkt met een drukpers. 

 
 

In groep 7 werd er onderzoek gedaan naar het 

onderwijs in andere landen, o.a. Frankrijk, Syrië. 

 
 

 

In groep 8 werd er onderzoek gedaan naar het leven 

in Italië en China. Ook werd er onderzoek gedaan 

naar ASMR. Als u het niet heeft gezien en niet kent, 

googelt u maar eens. 

 

 
 

In het atelier beeldende vorming werd geknutseld. 
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In de hal waren er veeeeel lekkere hapjes. Alles is 

schoon opgegaan! 

 

    
 

 Opening Reggio thema 2 

 

Een week na de Culturele Avond werd op maandag 

11 november het tweede Reggio thema geopend: 

Totally different. De leerlingen en ook het team 

beleefden er veel plezier aan! Juf Wendy, voorzien 

van ‘totally different hair’ want het was immer ‘doe 

eens wat geks met je haar dag’ draaide steeds aan 

een radio waar verschillende soorten muziek 

uitkwam.  

 
 

Juffen en meneren traden haast onherkenbaar op als 

balletdanseressen, rappers, Davina  Michelle, Andre 

Hazes, Montserrat Caballé,  er werd gedanst (o.a. 

Salsa, vastenavond-’dans’, de vogeltjesdans en 

Hindoestaanse dans door Rukshana uit groep 8).  
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Tot slot werd middels een ‘Sisteract’ het thema 

onthuld: Totally different’. 

 

 
 

 Convenant met Natuurpodium 

 

Na de opening van het tweede Reggio thema 

kwamen er nog 2 mensen van het Natuurpodium op 

het toneel. Als school hebben we met het 

Natuurpodium een convenant afgesloten: elke 

leerling gaat gedurende zijn/haar schoolcarrière 

tenminste 3 maal naar het Natuurpodium voor een 

buitenles over natuur of milieu. Juf Annemieke 

ontving uit handen van Robert Deliën, directeur van 

het Natuurpodium een houten vignet. 

 

            
 

 Start gratis schoolfruit 

 

Vanaf donderdag 14 november kregen alle 

leerlingen voor het eerst weer gratis schoolfruit. 

Naast de fruitverstrekking  worden er ook lessen 

gegeven over gezonde voeding en mogen (graag 

zelfs!!) de leerlingen een drinkbeker op hun tafel 

hebben staan zodat ze de hele dag door water 

kunnen drinken. 

 

 Fluorfeest 

Op maandag 18 november vond het Fluorfeest 

plaats. De fietsen van de leerlingen in de groepen 4 

t/m 8 werden gecontroleerd door onze 
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verkeersouder, Roy Venghaus, en 2 politieagenten. 

95% Van alle fietsen was prima in orde. De 

leerlingen kregen een sticker en een fluorescerende 

gadget. 

 

    
 

                                

 

 Traktatie van de maand 

 

Deze keer is de traktatie van de maand van Sophie 

uit groep 3. Zij trakteerde op mooi versierde fruit 

cocktails. Gefeliciteerd Sophie! 

 
 

 Bakpiet 

 

Wist u al dat Bakpiet op school is geweest? Hij liet op 

school een bijzondere traktatie achter. 
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 Bezoek dilemmadoolhof 

Door Aurélie en Rukshana uit groep 8: 

“Woensdag 27 november zijn groep 7 & 8 naar het 

Dilemmadoolhof geweest in Bergen op Zoom. We 

zijn in 2- tallen door het doolhof gegaan. In het 

doolhof moest je steeds één keuze maken. Je moest 

op een knopje drukken en dan vertelden ze een kort 

verhaal. Dan moest je tussen A en B kiezen. Want je 

moest kiezen wat je in die situatie moest doen. En als 

je uit het doolhof kwam kreeg je een boekje van de 

juf dat je moest invullen over de Tweede 

Wereldoorlog.  

 

 

 

 

 

 

 

Toen iedereen was geweest moesten we samen nog 

één verhaal horen. Je moest weer op een knopje 

drukken en een meisje vertelde een verhaal. Het was 

best wel eng, want ze vroeg of we haar graf wilden 

aanraken. En vertelde dat ze is gesneuveld. Dus dat 

was best wel eng. Daarna gingen we naar het 

ereveld waar zo’n 2500 gesneuvelde Canadezen , 

Joden en één Nederlander lagen. Die dus voor ons 

zijn overleden. Voor onze vrijheid. Er kwamen veel 

emoties los en was voor kinderen heel erg 

interessant. Wij vonden het ook heel interessant en 

indrukwekkend. 

  
 

 Kerst knutselen 

 

Sinterklaas is nog in het land, maar wij waren alvast 

op ons voorwerk. Onder begeleiding van juf Floor en 

Annemieke hebben afgelopen week 16 leerlingen 

heerlijk geknutseld voor de kerst. Binnenkort zijn 

deze kunstwerkjes in de school te bezichtigen. 
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Ik wens u een heel fijn weekend, 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens 

 



 

 

 
 

 
  

 

 

             

 

 

 

 

 

 


