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Nr. 6 - 17 september 2020 

15 september 

Prinsjesdag 

 

30 september 

Opening  

Kinderboeken-

week 

 

 

Oproep 

 

De Flits in een nieuw jasje! 

Zoals u ziet hebben wij een nieuwe Flits! We willen hier-

voor Esther Harting (moeder van Venna en Amy Land) 

enorm bedanken! Zij heeft deze prachtige opzet ge-

maakt voor ons. We hopen dat u onze nieuwe Flits met 

plezier zal blijven lezen!  

 

Deze keer: Nieuws vanuit het Leerplein 

Elke maandag, dinsdag en donderdag komen zo’n 50 en-

thousiaste kinderen uit alle groepen naar het Leerplein. 

Daar werken we aan vaardigheden als kritisch en crea-

tief denken, zelfinzicht en zelfsturing, samen leren en 

communiceren. Dit doen we in de vorm van korte brein-

brekers, denkspellen en verschillende projecten .  

 

In het Leerplein kregen de kinderen uit groep 1/2 een 

geheimzinnige brief van schildknaap Koen waarin hij hen 

vraagt hem te helpen om de Rode Rover te ontmaske-

ren. De kinderen hebben al nagedacht over het beter 

beveiligen van het kasteel en het verbeteren van het 

harnas met allerlei technische snufjes.  

 

De groepen 3 zijn van de week van start gegaan met het 

project ‘Het Circus’. Allereerst hebben ze een ‘woordweb’ 

getekend waarbij veel moeilijke woorden aan bod kwa-

men, zoals trapezeartiest en balanceren. Komende 

week bekijken we de circustent; is daarvoor wel vol-

doende ruimte? Het circus gaat natuurlijk ook op 

reis door Nederland en als het circus in de stad is neer-

gestreken moet er reclame voor gemaakt worden.    
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02 oktober 

Meer Primair 

dag : alle leer-

lingen zijn vrij! 

 

04 oktober 

Dierendag 

 

05 oktober 

Dag van de le-

raar 

 

06 oktober 

EC vergade-

ring 

 

08 oktober 

MR vergade-

ring 

 

09 oktober 

Afsluiting 

Kinderboeken-

week  

 

 

Groep 4 is bezig met hetzelfde thema als de kleuters, 

namelijk ridders en kastelen. De kinderen hebben in 

de eerste les alles opgeschreven dat zij weten over 

dit onderwerp. Aan het eind van dit project gaan we 

kijken welke woorden zij hebben geleerd. De komen-

de lessen gaan we uitzoeken wie er wonen in een 

kasteel en hoe het leven er toen uitzag.   

In de aanloop naar Prinsjesdag hebben de kinderen 

uit de groepen 5 en 6 zich verdiept in ons democra-

tisch stelsel. Ze hebben kennis gemaakt met termen 

als het kabinet, het parlement en de Eerste en Twee-

de Kamer. Maar ze zijn vooral aan de slag gegaan 

met het zelf debatteren. De leden van een fictie-

ve fractie verdedigen een stelling terwijl de andere 

partijen met tegen argumenten komen. Het is gewel-

dig om te zien dat de kinderen dit met verve doen 

en steeds meer hun mening kunnen onderbouwen.   

De groepen 7 en 8 tot slotte zijn bezig met een 

wat technish onderwerp: bruggen. Ze leren over de 

verschillende soorten constructies en de trek-, duw- 

en buigkrachten die hierbij om de hoek komen kij-

ken. Alle opgedane kennis verwerken de leerlingen in 

een Powerpoint presentatie en uiteindelijk maken ze 

een maquette van een door het ontworpen brug.  

 



Gymnieuws 

Luizencontrole 

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend! 

Tot de volgende Flits! 

Alle vergeten spullen die in de gymzaal achterblijven 

(kleding, schoenen, haarbanden etc.) worden in de gevon-

den voorwerpen bak in de gymzaal gestopt. Kinderen kun-

nen hier als ze iets kwijt zijn even een kijkje in nemen.  

De gymleerkracht herkent niet altijd of het spullen van on-

derbouw of bovenbouw leerlingen zijn, daarom deze oplos-

sing.  

 

Agenda 

12-16  

oktober 

Herfstvakantie 

 

19 oktober 

Organisatie-

dag: alle leer-

lingen zijn vrij 

 

 

Denkt u er aan om uw kinderen regelmatig te controleren 

op luis, nu wij geen controles meer op school kunnen uit-

voeren? Alvast bedankt!  

EHBO 

Afgelopen maandag hebben drie leerkrachten (juf Karine, 

juf Céline en juf Linda) weer hun herhalingsmiddag van 

EHBO gehad. “Corona proof” is er o.a. geoefend met ver-

binden en reanimeren. En wat te doen bij kleine ongeluk-

jes.  

EHBO-training 


