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 Rots en water  groep 2 

 

 
Een opdracht uit Rots en water programma is het 

winkelwagentje. De kinderen leren hierbij begrippen 

als hoog, laag, bovenaan, onderaan en op oog- 

hoogte. Tijdens deze oefening leren de kinderen te 

  
 

vertrouwen op elkaar. De oefening gaat ook over 

leiding geven en volgen. De kinderen gaan in 

tweetallen boodschappen doen. De een is de 

bestuurder van het winkelwagentje en de ander is 

het winkelwagentje. De juf geeft opdrachten om 

bijvoorbeeld de pindakaas van de bovenste plank te 

pakken. De kinderen mogen hierbij niet botsen. Ze 

lopen rustig door de supermarkt.  

 
 

 
  

 Reggio groep 7 

Door Suus uit groep 7:         

“Mijn onderwerp gaat over dromen. Ik onderzoek 

wat de conclusies van dromen zijn. Ik heb eerst 

dromen die vaak voorkomen  onderzocht. Daar zijn 

verschillende antwoorden uit gekomen, 

bijvoorbeeld: ”Als je tanden uitvallen, ben je ijdel.” 

Daarna heb ik mijn eigen droom onderzocht. Hij was 

best lang, dus heb ik een paar belangrijke dingen 
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onderzocht. Paarden :  omdat ik er zoveel aan denk. 

Ja, ik denk zoveel aan paarden dat ik er automatisch 

over ga dromen. Trouwen : dat ik me ergens bitter 

over voel en ergens spijt van heb. Ik weet niet of dat 

klopt, want ik ben hartstikke blij. Alleen zijn: 

suggereert dat het tijd is om oude gevoelens en 

herinneringen achter te laten. Dat klopt helemaal. 

Dingen niet mogen : dat ik op mijn buik slaap. Heel 

raar vind je niet? Men zegt dat als je op je buik  

                  
Suus aan het werk tijdens de onderzoeksvraag. 

slaapt,  je vaker nare dromen krijgt. Kinderen : dat ik 

magisch denk. Dat vind ik heel leuk.  

Nu ben ik aan het onderzoeken hoe je eigenlijk 

droomt. Ik heb al een klein stukje over mijn 

onderzoek geschreven:     

“Iedereen droomt, ook jij. Ondanks dat we onze 

dromen meestal niet kunnen herinneren. We 

dromen allemaal zo’n 2 uur per nacht, verdeeld over 

ongeveer 5 tot 7 dromen die tussen de 5 en 45 

minuten duren.”         

Dit was een stuk uit mijn onderzoek. 

Groetjes Suus van Loon.” 

                             
Het werkstuk van Suus gemaakt in           

het atelier beeldende vorming. 

Door Sanne uit groep 7:                   

“Onze onderzoeksvraag gaat over leren. 

Ik werk samen met teamgenootje Ilayda en onze 

vraag is: “Waar ben ik meer intelligent in als het gaat 

over meervoudige intelligentie?” 

We hebben eerst een plaatje opgezocht zodat we 

wisten wat voor soort intelligenties er allemaal zijn. 

En daar hebben we een ding uit gekozen: muziek. 

Wij dachten dat dit onze intelligentie zou zijn. We 

hebben een test gemaakt waaruit bleek wat onze 

intelligenties zijn. Die van mij was: zelfslim. Die van 
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Ilayda is: samenslim.  

We hebben ook nagedacht over welk werkstuk we 

zouden maken. Het was best moeilijk om te 

bedenken wat we in het atelier zouden maken dat 

past bij onze onderzoeksvraag. In het atelier hebben 

we gekozen om een tik tok logo te maken. 

De materialen die we gebruikt hebben: hout, een 

spijker, verf, en muurbehang. 

We hebben ook al besloten wie het werkstuk mee 

naar huis neemt.” 

              
   Sanne in actie 

 LPS 25 jaar 

Op woensdag 9 januari was het feest binnen de hele 

stichting: de Lowys Porquin bestond 25 jaar. Op onze 

school werd dat gevierd middels workshops door de 

Klankenkaravaan. Eerst was er een inspirerende 

opening met muziek en dans. Daarna kregen alle  

groepen verschillende workshops dans, muziek en 

zang. Dat was genieten voor onze kinderen en het 

team.  De mensen van de klanken karavaan ervoeren 

dat onze leerlingen gewend zijn aan lessen in muziek 

en dans. Er hoefde weinig uitgelegd te worden en de 

leerlingen pakten alles vlot op. De ochtend werd 

afgesloten met een spetterend optreden waarbij  

alle groepen aan bod kwamen. Doordat er gewerkt 

werd met verschillende kleuren kleding van 

leerlingen leverde dit een mooi plaatje op. Het was 

een gezellige en gesllaagde ochtend. Genieten voor 

iedereen! 

 

 

 Proosten op het nieuwe jaar 

Eindelijk was het dan zover, wat later dan eigenlijk 

gepland, maar ‘wat in het vat zit verzuurt niet’. Dus 

op maandag de 14e werd er, volgens goede Marco 

Polo traditie, met elkaar geproost op het nieuwe                
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jaar. Nadat er meer dan 230 glaasjes met bubbels 

gevuld waren, konden we beginnen. Samen hieven 

we het glas op een mooi, sprankelend, gezond, 

leerzaam en gezellig 2019! 

 

 

 Traktatie van de maand 

Iedere maand zetten we een gezonde traktatie van 

een leerling in het zonnetje. Deze maand is dat de 

traktatie van Aron. Hij werd op 25 januari 10 jaar 

oud. Nogmaals gefeliciteerd Aron. 

 

           

 Fietsverlichtingscontrole 

De werkgroep verkeersveiligheid van Marco Polo wil 

graag dat alle leerlingen van de school op een veilige 

manier deelnemen aan het verkeer, mat name als zij 

op de fiets zitten. Zeker in deze donkere maanden is 

het erg belangrijk dat je goed gezien wordt. Eén 

manier om daar voor te zorgen is een goed 

werkende fietsverlichting en reflectie. 

Daarom vond op donderdag 31 januari de jaarlijkse 

fietsverlichtingscontrole plaats voor de groepen 4 

t/m 8. De ouders ontvingen van tevoren een brief 

waarin stond beschreven aan welke eisen een goed 

verlichte fiets moet voldoen. Er werd gecontroleerd 

op de voor- en achter verlichting en de achter-, trap- 

en zijreflectie. Bij gebrek aan een verkeersouder 

(heeft u interesse?) waren de ouders Nahdiah 
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De leerlingen van groep 6 tijdens de controle. 

en Sagal bereid om de controle uit te voeren. Dank 

daarvoor! Bij 90 leerlingen was de fiets  helemaal in 

orde was. Zij kregen een stickerkaart. Bij 14 

leerlingen was de verlichting niet in orde. We gaan 

er van uit, dat de ouders van de leerlingen  bij wie de 

fiets niet in orde is, maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat hun kind op een verkeersveilige fiets 

kan rijden. 

 Sneeuwpret 

Sneeuw….voor volwassenen soms lastig in het 

verkeer, maar voor kinderen geweldig. 

Sneeuwpoppen maken, sneeuwballen gooien en 

natuurlijk lekker glijden van het hellinkje bij groep 2-

3 voor.   

      
Doortje en Ilana, trots op hun sneeuwpopje.       

                
Ook de juf glijdt graag mee. 

 Gezonde school 

Sinds deze maand is ons deelcertificaat ‘voeding’ 

vanuit de Gezonde School verlengd. Dit omdat we op 

een structurele wijze aandacht besteden aan 

gezonde voeding. Op de voorgevel is een mooie 

plaquette aangebracht, zodat iedereen kan zien dat 

we een gezonde school zijn. 
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In het kader van de gezonde school wil ik de ouders 

die roken vragen niet voor school te roken. Andere 

ouders en leerlingen hebben daar last van. Alvast 

bedankt voor uw medewerking! 

            

 Van de BSO 

“Hoi allemaal! 

Op dit moment zijn we bezig met het thema winter. 

We hebben cupcakes voor de vogeltjes buiten 

gemaakt, iglo’s van suikerklontjes en mooie 

sneeuwvlokken. Natuurlijk was het een groot feest 

toen het buiten begon te sneeuwen. Wij hebben  

heel veel plezier gemaakt in de sneeuw met de slee 

en een paar kinderen hebben een mooie sneeuwpop 

gemaakt. Tussen het thema door doen we ook 

andere dingen. Zo mochten wij op visite bij een 

andere locatie om mee te doen aan de disco en 

vrijdag gaan wij bowlen! Dat wordt dus weer dolle 

pret! 

Groetjes van de BSO! 

  

 

                      

 

 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens



 

 

     

 

 

 

 

 
 


