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Activiteiten:  

Cluster 1-2-3: thema Uitvindingen. 
De afgelopen weken hebben we op allerlei manieren gewerkt rondom 
het thema "Uitvindingen". We hebben mooie prentenboeken gelezen, 
liedjes gezongen, geknutseld en we hebben geleerd dat heel veel van 
wat we om ons heen zien, door iemand is uitgevonden. Professor 
Patsboem, die elke dag in de klas kwam (of was het nou de juf die zich 
verkleed had als 
professor?) had heel veel 
ideeën, maar helaas lukten 

die niet altijd....... Gelukkig kreeg hij hulp van de 
kinderen, die hem meehielpen om bijv. een 
speelgoedopruimer, een veegmachine of een 
tijdmachine te maken.  
 

Groep 4 leest voor 
aan de klas! 
Groep 4 heeft aan de klas voorgelezen uit het Estafetteboek 
van Beste vriend. Hierbij hebben ze geprobeerd om met 
intonatie te lezen door het personage ‘tante Map’ een hoog, 
sjiek of ander soort stemmetje te 
geven! Dat maakte het voorlezen 

gelijk een stuk leuker! 
We gaan nu beginnen met het 
leesbevorderingsproject van 
Theaterlezen uit het boek: ‘Kikkers, 

kikkers en nog meer kikkers’. Dat belooft 
ook erg leuk te worden!!  
  
 
Groep 6 leest Kapitein Onderbroek! 
In groep 6 zijn we bezig geweest met het leesbevorderingsproject: Kapitein onderbroek. We 
hebben een rode kist met 36 "grapic novels" ontvangen. Dat zijn grappige leesboeken met 
veel illustraties. We hebben met een stappenplan Kapitein onderbroek getekend. 



 
 
 

Groep 3 heeft bloembollen geplant. Elke dag kijken ze, of ze 
al boven de grond uit komen… 
 
 
 

 
Bo en Sophie 
geven karate                                      

les in groep 8: 
  

 
 
Erfgoedproject Jet en Jan in groep 5 

 
De kinderen van groep 5 hebben gewerkt aan het 
erfgoedproject Jet en Jan, jong in 1910. Het gaat over 
het dagelijks leven 100 jaar geleden. 

Vanuit de Heemkundekring en Erfgoed Brabant hebben 
we een leskist geleend. We hebben voorwerpen van 
vroeger bekeken (gehaktmolen en kleppers). De 
kinderen met schoonschrift geschreven op een leitje en 
ze hebben het spelletje: 'bikkelen' gespeeld. Ze konden 

kruidenierswaren afwegen en koffiebonen malen in de 
schootkoffiemolen.   
De kinderen hebben ook hun eigen tijdlijn gemaakt met 
de geboortejaren van henzelf, hun ouders en 

opa's/oma's. De 

meegebrachte foto’s 
konden ze bij de 
juiste jaartallen 
neerleggen. Zo 
hebben we ons eigen museumpje gecreëerd in de klas.  
 
 
  



Verkeersexamen in groep 7:  
Woensdag 31 vindt het schriftelijk verkeersexamen plaats. De 
afgelopen weken zijn we op verschillende manieren al keihard met 
elkaar aan de slag geweest om ons hier op voor te bereiden. 
Volgende week dinsdag, 6 april, is het praktisch verkeersexamen. We 
zijn erg blij, dat ondanks de coronamaatregelen, het examen dit jaar 
door kan gaan. 

Een paar spannende weken voor de leerlingen in groep 7, maar juf 
Stefanie heeft er alle vertrouwen in!!! 
 
Vanuit de projectgroep: 

Think like a bee 🐝 

Een aantal weken geleden ben ik met de projectgroep het 

thema insecten gestart; hoe ziet een leven zonder insecten 

eruit? Wat zijn de kenmerken van insecten, wat zijn hun 

kwaliteiten en waar zijn ze allemaal belangrijk voor? 

Zo kwamen we als vanzelf uit bij de honingbij, met als inspiratiebron de podcast van:  

Marianne Gee - Want to change the world? Think like a bee 🐝. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyJp41VK6_k&t=179s 

 

We zijn inmiddels als bijen aan het denken: posters, presentaties, 

doe-het-zelf pakketten en creatieve TikToks zijn in de maak om 

nóg meer kinderen/mensen te vertellen hoe ontzettend 

belangrijk de honingbij is en hoe ook JIJ je steentje kunt 

bijdragen door te denken als een bij. 

Eén idee is om een ludieke presentatie te geven aan alle groepen 

van de school en aan het einde iedereen een zakje zaadmix te 

geven om planten, zodat zij direct iets kunnen betekenen. 

Fantastisch toch?! 

Wie denkt mee als een bij en kan deze enthousiaste kinderen 

gratis/goedkoop helpen aan 200 zakjes zaadmix? 

Mijn dank is GROOT!  

#durftevragen 

Juf Pam  

 
Paasviering: 
Vrijdag aanstaande is er een paasviering in de eigen groep. 
We zullen met de kinderen in de onderbouw een 
paasontbijt organiseren en met de kinderen vanaf groep 4 
een feestelijke lunch hebben. De traditie van De Vonder 
gaat dit jaar 8 groepswinnaars opleveren, dus extra kans! 
De oudervereniging zal ook nog een eierracebaan opzetten, 

zodat de kinderen kunnen laten zien hoe goed zij met een ei 
een parcours af kunnen leggen. 
Via social schools wordt u op de hoogte gebracht. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwyJp41VK6_k%26t%3D179s%26fbclid%3DIwAR28oR_zG3gdFXLVyVdhdhs_Mr1568uE39Q2t1Fq5XFH11EgGGk-YJaNwPg&h=AT05DBKZgoZIQlhSY6kOs7EQ6dxUOvw_8Sgxg8dWYvpC_oXM40_Kx76uID6kbB7vOESe5QtqamdeFHzk7Cfpp9MpGFFyH-3kWRp2OwfEuemBUBlZcTI4VY8h9cQ3RqKjuvtH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT14pgYb-frXsMWvLOlP4vM6xPQl6-H2kWNGwZczud4r0zwJ4EiuVcmciiEaSsAoQAovmvwvfjHZ6aDEyN0T29eFis1ZKpRJLL7_T-9lbjKFexOwIuEGsJur06lmRCXpxiIBY2mSUuAatM3CxxBImfTA1Q
https://www.facebook.com/hashtag/durftevragen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXKj0co4_MzSGkE6_O7CByWFAqaPYGyyeIezajwXezUqbu3brrmzayOk4kJ0GTqPFmMs6iJ41HVLkA7ed05jo0HQVFG4rD_FJdxuoojdD3dmWRzdm9O35G17KIOXVzAbow&__tn__=*NK-R


Onderwijs in coronatijd 
Wat fijn om elke dag de kinderen op school te zien! En wat vervelend, dat we 1 groep in 
quarantaine hebben gehad. Op dit moment zijn er elke dag nog kinderen die thuis de uitslag 
van een test af moeten wachten of in quarantaine zitten. 
Hoe trots zijn we niet, dat het ons lukt om deze kinderen na één dag vanuit huis mee te laten 
doen met het onderwijs in de groep. Even inloggen om de instructie van de juf mee te 

volgen, of met je maatje samen online te 
lezen, het kan allemaal! Vorige week weer 
een nieuwe variant uitgeprobeerd: de juf 
zit thuis in quarantaine, de groep heeft via 
het digibord les van haar. De juf ziet de 
groep via een laptop. De kinderen horen 
de juf via het digibord en in de groep is 
een leerkracht om mee te kijken en 
kinderen te helpen. Super trots, dat dit zo 
goed werkt! 

 
Ook trots op het team , dat zo flexibel is en voor elk kind en 
elke juf die even niet op school kan zijn, naar een oplossing 
zoekt. Het mag ook wel gezegd worden, dat dit veel extra 
inspanning vraagt en het team heel blij was met een 

presentje vanuit de Stichting als blijk van de inzet die zij op 
dit moment levert. 
 
De activiteiten die de komende periode voor de deur staan, 
zullen volgens de richtlijnen ingevuld worden. De groepen worden niet gemengd en de 

activiteiten worden begeleid door de eigen leerkracht. Vanuit de onzekerheid over de 
versoepelingen gaat het schoolreisje voor dit schooljaar definitief niet door. 
 

Juf Karlijn heeft een dochter: 

Op 5 maart is Diede geboren. 
Juf Karlijn en Diede maken het 
goed. Jur is nu de trotste grote 

broer! 
Groep 7 en 8 hadden een 

prachtig cadeau voor hun juf: 
een poppenwagen waar Diede 
nu zelf nog in past! En een 

prachtige luiertaart, gemaakt door een ouder van groep 8. 

 

Aanmeldingen nieuwe schooljaar: 

Achter de schermen werken we al aan de teamsamenstelling en de groepsindeling voor het 

volgende schooljaar. Mochten er kinderen zijn in het gezin of in de buurt die komend 

schooljaar vier worden, dan kunnen ouders hun kind al opgeven. Een rondleiding en 



kennismaking kan (met natuurlijk de gebruikelijke richtlijnen die nu gelden) door even naar 

school te bellen voor het maken van een afspraak.  

Agenda april: 

• Vrijdag 2 april: paasviering.  

Groep 1-2-3 heeft een paasontbijt op school, groep 4 t/m 8 een paaslunch. 

• Dinsdag 6 april: Praktisch verkeersexamen groep 7 

• Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 april: eindtoets groep 8 

• Vrijdag 23 april: koningsspelen 

• Maandag 26 april: studiedag, alle kinderen zijn vrij 

• Dinsdag 27 april: koningsdag: alle kinderen zijn vrij 

• Vrijdagmiddag 30 april: start van de meivakantie tot en met 14 mei 

 

 

 

 


