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 Reggio door groep 3 

 

Onderzoeksvraag – 100 werelden om te ontdekken. 

Tijdens het woordveldgesprek bleek dat de kinderen 

al veel over onze wereld konden benoemen. Landen, 

continenten, talen, voedsel, bezienswaardigheden, 

wereldsteden, noem maar op. Na de oriëntatiefase 

blijkt Egypte enorm de interesse te hebben van de 

kinderen. De kinderen nemen enthousiast allemaal 

spulletjes van thuis mee en zijn zelf creatief aan de 

slag gegaan met het ontwerpen van sarcofagen en 

maskers voor de farao. “Juf, ik teken hartjes op de 

sarcofaag, want ik vind het zielig als hij dood gaat.” 

Kortom ze stellen vragen, ontdekken, creëren en 

genieten van alles. ’Komt u ook kijken op de 

Culturele Avond 4 november as? 
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 Rots & Water door groep 1-2A 

 

Iedere Rots en Water les beginnen we met de Rots 

en Water groet.  Met je ene hand maak je een vuist, 

die leg je op je hart. De vuist staat voor ROTS: “Ik kan 

goed voor mezelf opkomen, ik weet wat ik wil.” De 

andere hand staat voor WATER: “Ik houd rekening 

met de ander.” De handen leggen we over elkaar en 

dan maken we een buiging én zeggen we: “Respect”. 

Afgelopen les hebben we een opdracht gedaan met 

‘centreren’. De kinderen van groep 1-2a kunnen zo 

stevig staan als een rots.  

 

 

 Cumenu groep 7 

 

De kinderen van groep 7 kregen vanuit het Cumenu 

een workshop met 3D printpennen. Juf Patricia 

kwam langs en had een grote koffer bij zich met voor  

ieder kind een 3D pen en allerlei kleuren om mee 

aan de slag te gaan. Na de uitleg mochten de 

kinderen gaan ontdekken wat ze allemaal konden 

creëren. Kijk maar eens wat voor mooie dingen de 

kinderen hebben gemaakt! 

 
Pieter: 3D fiets 

 
Nora, Emma en Janne: 3D bril 
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             Jente: 3D Eiffeltoren 

 

 Kook atelier groep 5 

Groep 5 mocht dit jaar het spits afbijten en starten 

met de kook ateliers. De eerste les wordt er jaarlijks 

door groep 5 een bezoek gebracht aan een 

supermarkt, in dit geval de Dirk. De leerlingen deden  

een speurtocht door de supermarkt  en leerden 

daarbij o.a. over aanbiedingen en over de wijze van 

bewaren. Ook mochten ze zelf de ingrediënten 

aanschaffen voor het gerechtje dat na terugkomst 

op school werd gemaakt: een lekker broodje gezond. 

Dat was smikkelen geblazen! 

       
 

       
 

 Traktatie van de maand 

 

Hanne uit groep 4 werd op 23 september 7 jaar oud. 

Zij trakteerde op zelfgebakken groente cakejes. Die 
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waren heerlijk en gezond. Nog van harte 

gefeliciteerd Hanne! 

          
 

 Studiedagen team 

 

Op 13 en 16 september konden de leerlingen 

genieten van een fijn lang weekend. Reden voor de 

vrije dagen was het feit dat het team 2 studiedagen 

volgde. Op vrijdag was er een studiedag over 

begrijpend lezen. Belangrijkste les van de dag was 

dat begrijpend lezen al in groep 1 begint met het 

begrijpend luisteren. Dit wordt steeds verder 

uitgebouwd, waarna we in groep 5 beginnen met 

begrijpend lezen als vak. We hebben deze dag veel 

met en van elkaar geleerd en goede afspraken 

gemaakt over hoe we zaken verder aan gaan pakken.    

Op maandag stond de studiedag in het teken van 

Rots & water. Marco Polo is een officiële Rots & 

Water school omdat we werken volgens een 

doorgaande lijn, de lessen 2 x per week op het 

rooster staan en het hele team getraind is in Rots & 

Water. Vaardigheden moet je natuurlijk 

onderhouden, dus vandaar de ‘opfrisdag’ 

Rots&Water. 
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 Meneer Jorn pappa geworden 

 

Op 28 augustus zijn meneer Jorn en zijn partner 

Danielle de trotse ouders geworden van dochter 

Lola. Van harte gefeliciteerd! 

 

 
 

 Juf Maudy getrouwd 

 

Op vrijdag 20 september is Juf Maudy van groep 2/3 

getrouwd met haar Mike. De leerlingen van juf 

Maudy en de leerlingen die vorig jaar bij haar in de 

klas zaten, waren uitgenodigd om de plechtigheid in 

de kerk bij te wonen. De leerlingen hadden van 

tevoren mooie versieringen  voor de bogen 

geknutseld en natuurlijk mooie tekeningen gemaakt. 

Onze leerlingen verrasten de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Toen zij iedereen een 

goedemorgen wenste, zeiden onze leerlingen 

spontaan als in koor: “Goedemorgen!”. Ze kregen 

ook een compliment omdat ze zo stil en vol 

aandacht de plechtigheid gevolgd hebben. 
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 Schoolreis 

 

Afgelopen vrijdag zijn we met de hele school op 

schoolreis naar Bobbejaanland in België geweest. 

Dat was genieten zeg. We hadden de hele dag mooi 

en droog weer. 

 

 
Pamela, Rukshana en Felix voordat ze nat werden in de el Rio. 

 

 (niet) roken 

 

We willen alle ouders dingend verzoeken, dat 

wanneer zij tijdens een uitstapje - van welke aard 

dan ook - leerlingen van onze school begeleiden, niet 

in de aanwezigheid van onze leerlingen  roken. Dat 

past niet binnen onze visie van een gezonde school. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens 

 



 

 

 
 

 
  

 

 

             

 

 

 

 

 

 


