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Carnaval 

Nieuws uit de groepen 

Thema museum 

In de groepen werken we over het thema ‘Museum’ van Kleuterplein.  We praten, lezen, zingen en 

spelen over allerlei dingen die met het museum te maken hebben. We maken zelf een museum en 

we kijken naar beroemde schilderijen die je alleen in een museum kunt bekijken. De kinderen weten 
er straks alles van. 

Op woensdag 13 februari is de afsluiting van het thema om 8:30 uur. Alle ouders zijn hierbij 

uitgenodigd. De kinderen leiden hun ouders rond in ons eigen museum.  

Tips voor thuis: 

Kijken in een museum (op internet) 

 • Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een prachtige website, de collectie staat online. Kijk samen 

op de website en zoek mooie, gekke, vreemde en lelijke kunstwerken. 
www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie  

• Met de app ‘Tidying up Art’ van de kunstenaar Ursus Wehrli kunt u samen met uw kind beroemde 

kunstwerken ‘opruimen’.  

• Op www.googleartproject.com zijn beroemde kunstwerken uit de hele wereld te bekijken.  

Themahoeken in de klas en het leerplein 

Voor het thema zijn er verschillende hoeken in de klas en op het leerplein ingericht. Zo hebben we 

een atelier in de klas, de kunstenaars-verfhoek op het leerplein en het museum in het speelhuis. Wij 

willen u vragen om uw jongste kinderen 's ochtends niet in deze hoeken te laten spelen. We willen 

graag dat dit goed ingericht en netjes blijft, zodat de kinderen van groep 1-2 direct in de hoeken aan 
het werk kunnen gaan en niet eerst hoeven op te ruimen.  

Alvast bedankt.  



 

 

KiVa 

Plagen, ruzie of pesten? 



De komende weken zullen de KiVa-lessen over plagen, ruzie en pesten gaan. De kinderen leren wat 

het verschil is tussen plagen, ruzie en pesten. Dit doen we door met elkaar hierover in gesprek te 

gaan en verschillende voorbeelden te bespreken. 

Pesten 

Opzettelijk gedrag dat herhaaldelijk plaatsvindt tegen dezelfde persoon lijkt minder voor te komen bij 

jonge kinderen. De rollen die kinderen op jonge leeftijd aannemen, zijn instabiel. De ene keer zijn ze 

pester, de andere keer omstander of slachtoffer. Er is op deze leeftijd meestal niet sprake van 

structureel pestgedrag. Kinderen hebben al wel ruzie en conflicten met elkaar. Daarom moeten ze 

leren hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan. Daarnaast is het ook goed de kinderen inzicht te 
geven in wat pesten is en hoe pesten werkt. Zo kan pesten op latere leeftijd worden voorkomen. 

Kunstweken 

Onze school doet mee met een bijzonder project beeldende vorming: De kunstweken. Het doel is 

ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door 
hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk.   

Tijdens de kunstweken is ieder kind een echte kunstenaar.  

Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle deelnemers gratis een gedrukte kaart van hun 

eigen werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet krijgen waarvoor ze 

zelf (met enige hulp van u) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een 

museumshop niet; hier kunnen leuke aandenkens worden besteld met de tekening van uw 

kunstenaartje. Net als Van Gogh je eigen schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is dat!?   

Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens de kunstweken. Voor groep 1 is 

dat Piet Mondriaan, voor groep 2 Kandinsky en voor groep 4 Andy Warhol. Nadat de kinderen met 

“hun” kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag aan de hand 
van een uitdagende opdracht.  

Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de 

hoogte!  

 



 

 

Peuterspeelgroep Boxem 

Wie komt er nog meer samen met ons spelen? Samen gaan we verven, knutselen, puzzelen, boekjes 

lezen in onze tent, ons verkleden als brandweerman of prinses, samen in de huishoek wat lekkers 

maken of op ons grote autokleed met de auto's spelen. Ben je nieuwsgierig hoe wij samen spelen, 
kom dan gerust eens binnen kijken.  

 

De peutergroep van KBS De Boxem, een mooie voorloper op ons basisonderwijs!  De kinderen groeien 

gemakkelijk de school in, de ontwikkelingslijn is meer ononderbroken en de ontwikkel- en 

onderwijsbehoefte van elk kind is nog eerder in beeld. De peutergroep draait op de 

woensdagochtenden en afhankelijk van de wensen en aanmeldingen ook op  meerdere dagdelen in 
de week.  

Open huis 

Op woensdag 13 februari hebben wij van 8.45  tot 12.15 uur open huis voor ouders die zich aan het 

oriënteren zijn voor een basisschool.  Deze dag wordt door alle Catent-scholen in 

Stadshagen/Westenholte georganiseerd. Kent u gezinnen die op zoek zijn naar een basisschool voor 

hun kind(eren)? Dan mag u ze namens school van harte uitnodigen om een kijkje te nemen op KBS 
De Boxem! 



 

 


