
 

Nieuwsbrief 10 

Agenda 

17 februari t/m 21 februari 2020 

Voorjaarsvakantie 

24 februari 2020 

Doe raar met je haar dag, start thema 'Hoe vier jij?'  

26 februari 2020 

Luizencontrole, open dag nieuwe ouders 

28 februari 2020 

8.30 uur oudercafé 

Rapporten mee 

Leerlingenraad 

2 t/m 6 maart 2020 

Rapportgesprekken, nieuwsbrief 11 

18 maart 2020 



Boomfeestdag groep 3-5 

20 maart 2020  

Nieuwsbrief 12 

27 maart 2020  

Leerlingenraad  

3 april 2020 

Nieuwsbrief 13 

8 april 2020  

Paasviering 

9 april 2020 

Studiedag, alle leerlingen  vrij 

10 april t/m 13 april 2020 

Paasvakantie 

17 april 2020 

Koningsspelen, nieuwsbrief 14 

 

Schoolontwikkeling 

Afgelopen dinsdag hebben we een studiedag gehad die in het teken stond van onze strategische 
thema's 'Het nieuwsgierige kind' en 'Onze kracht'.  

We zijn een teamtraject gestart waarin we ons als leerkracht professionaliseren op het gebied van 

thematisch onderwijs door middel van betekenisvolle thema's en vakintegratie. Dinsdagochtend zijn 

we onder begeleiding van Erik Groot Koerkamp aan de slag gegaan met ons nieuwe thema, waarin 

de onderzoekende houding bij leerlingen, vakintegratie en het proces van thematisch onderwijs 

centraal stonden. Het nieuwe thema waarin we de verschillende culturen en wereldgodsdiensten 
gaan behandelen heeft de naam 'Hoe vier jij?' gekregen.  

Als team hebben wij heel veel zin om met dit betekenisvol thema aan de slag te gaan! 



Na de lunch hebben we met onze identiteitsbegeleider gesproken over onze vier kernwaarden:  

1. Samenwerking vanuit gemeenschap 

2. Verwonderen en bewonderen 

3. Ontwikkeling van ieders talent 

4. Leren organisatie: Professionaliteit 

Het was weer een leerzame dag! 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Voor alle groepen:  

Het thema: Hoe vier jij? wordt geopend met carnaval. Maandag 24 februari gaan we in de klas kijken 

hoe iedereen feest heeft gevierd. Dit doen we doormiddel van Padlet. Dit is een digitaal bord waar u 



foto's op kunt plaatsen. Deze foto's zijn alleen voor de klassen bij de Boxem zichtbaar. Het vieren 

mag tijdens carnaval zijn, maar kan ook tijdens een bruiloft, verjaardag of iets anders. We kunnen dit 

dan bespreken in de klas. En vergeet niet, maandag 24 februari is het nog steeds carnaval:  

'Doe-raar-met-je-haar-dag'.  

Stappenplan:  

1. Lever de foto in voor maandag 24 februari.  

2. Ga naar: 

https://padlet.com/l_nijensteen/zpxb9cwto8v8 voor groep 1-2 A  

https://padlet.com/l_nijensteen/cyb3aadofsk  voor groep 1-2 B  

https://padlet.com/l_nijensteen/kbs7su3ccddr voor groep 3-5  

3. Login met het wachtwoord: vieren  

4. Ga ergens op het digitale prikbord staan met uw muis en dubbelklik op klik op het plusje.   

5. U kunt nu een foto van uw laptop of telefoon toevoegen.   

Nieuws over het thema bij groep 1-2:  

Het volgende thema is: Hoe vier jij?  

Bij de kleuters zoomen we in op de rituelen en gebruiken van het Christendom, de Islam en 

het Hindoeïsme.  

Als u nog materialen heeft die hier goed bij passen mag u dit meenemen naar school.   

De volgende materialen kunnen we goed gebruiken:  

• Kleden en doeken  

• Lege kartonnen dozen om te bouwen.   

We zullen het met name gaan hebben over de verschillende geboorte tradities, gebouwen en de 
verschillende manieren van feest vieren.   

Dansvoorstelling:  

12 maart zal er een dansvoorstelling zijn van de hele school. Moves Zwolle komt ons hierbij 

helpen. U bent van harte welkom vanaf 13.45 uur. U kunt in de hal wachten. De voorstelling begint 

om 14.00 uur in de gymzaal. Elke groep zal zijn eigen dans laten zien.   

Nieuws uit groep 3-5.  

We zijn de afgelopen weken druk geweest om van alles te leren over wat de Romeinen allemaal 

bedacht en uitgevonden hebben. Dit deden we door het lezen van verhalen over deze tijd.  Ook 

werd er over verteld door de juf of werd er een presentatie van groep 5 gegeven over dit onderwerp. 

Maar ook door veel verschillende opdrachten en mooie creatieve bouwwerken hebben die we in dit 
thema hebben gemaakt.   

Nieuwe kennis en themawoorden hebben we op onze themamuur geschreven.  Vanuit een 
themaverhaal kwamen er onderzoeksvragen die we gedurende het thema terug lieten komen.   

https://padlet.com/l_nijensteen/zpxb9cwto8v8
https://padlet.com/l_nijensteen/cyb3aadofsk
https://padlet.com/l_nijensteen/kbs7su3ccddr


Zo werd onze themamuur steeds uitgebreider. En deze week kwam daar ook nog een foto van een 

leerling bij, die bij het IJsbeelden festival een foto had gemaakt van het ijsbeeld van de keizer 

Julius Ceasar. Maar ook zelfgemaakte tekeningen en mooie schrijfopdrachten. (zie foto’s)   

Deze week sluiten we het thema af door een quiz over de Romeinen. En start er na de carnaval het 
thema 'Hoe vier jij?'.   

Maandag 10 februari kwam Juf Manon zich voorstellen in de groep. Zij loopt de komende weken 

stage op maandag en zal soms ook een hele week stage lopen.  Sommige zullen haar misschien al 

kennen want ze liep voor de kerstvakantie stage bij groep 1/2 .    

In de groepen wordt er naast het thematisch werken natuurlijk ook volop gewerkt aan de doelen van 

de basisvakken. Hieronder een kleine opsomming, maar kijkt u ook gerust tijdens de inloop in het 
werkboekje van uw kind want voorin staan deze doelen ook vermeld.    

Groep 3:  

Taal/ lezen: we gaan in kern 8 o.a. bezig met:  

Woorden te lezen die eindigen op –d of –b, zoals: goud en web. Woorden te lezen die eindigen op 
‘nk’, zoals: bank. En woorden te lezen die eindigen op –ch(t), zoals: lach en wacht.  

Bij het schrijven komen de volgende spellingscategorieën aan de orde:  

Woorden met meerder medeklinkers voor- en achteraan, zoals: kwast en staart. Deze woorden zijn 

in het begin best lastig voor de kinderen omdat ze goed moeten luisteren welke klanken ze horen. 
Wellicht leuk om thuis als vast eens te oefenen.  

Woorden die eindigen op ‘ng’, zoals zing  

Woorden die eindigen op ‘nk’, zoals plank.  

Rekenen:  

De kinderen leren de wijzers van een klok een uur later of een uur vroeger te zetten.   

In blok 6 leren de kinderen handig rekenen met de 5 structuur. Bijvoorbeeld: 5+2=7 En het splitsen 
van de getallen boven de tien: Bijvoorbeeld: 15 = 10 + 5  

Groep 5  

Spelling: nieuwe categorie cent-woorden. Woorden met een c die klinken als een s.   

Taal:  

We leren wanneer en waar we een komma moeten gebruiken. We oefenen verder met het 

zelfstandige naamwoord en het schrijven en vertellen van een fantasieverhaal.    

Met rekenen zijn we in blok 5 en werken we aan:  

• Optellen en aftrekken tot 1000  bijvoorbeeld: 157+70=  

• Klokkijken analoge en digitale tijd met 5 minuten voor/ over.   

• Rekenen met keersommen d.m.v. splitsen. 67x4.  is 60x4 en 7x 4  

• Deelsommen met rest.   



Het zou fijn zijn dat de kinderen in de vakantie ook blijven oefenen met de tafels, omdat ze d it bij 

veel rekenonderdelen echt nodig hebben.  De site www.tafeldiploma.nl heeft hier ook leuke 

spelletjes en oefening voor. Of op  www.sommenmaker.nl. 

 

 

http://www.sommenmaker.nl/


 

Boomfeestdag 

Op 18 maart is het de Landelijke Boomfeestdag (https://www.boomfeestdag.nl/). Ook dit jaar doen 

Zwolse kinderen weer mee aan de traditie van het planten van een boom. De locatie is dit jaar het 

Honden-losloop-terrein bij de Milligerplas. Hier gaan de kinderen dit jaar meer dan 30 bomen 

planten. In de ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur steken we met groep 3-5 van De Boxem de handen 
uit de mouwen. Een gezellig moment waarbij ook de wethouder aanwezig is!  

 



Voorjaarsvakantie! 

Tot maandag 24 februari! 

 


