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Agenda 

27 juni 

4 tot 8 juli 

9 juli 
13 juli 

13 juli 

Voorstelling onderbouw De Tamboer 

Rapportgesprekken 

Oud papier 
Feestelijke ouderavond 
Studiedag – leerlingen zijn vrij 

 

Dit was onze week: 

Thema: Wij kruipen in de huid van een uitvinder 

In de onderbouw hebben de kinderen deze week in 

tweetallen geleerd hoe ze moeten programmeren. Dit 

hebben we spelenderwijs gedaan waarbij 

programmeren is geïntegreerd met woordenschat. 1 

leerling was de professor en de ander de robot. De 

professor moest de robot naar het gereedschap of de 

uitvinding sturen door de pijlen in de juiste volgorde 

neer te leggen, de robot volgde de aanwijzingen van 

de professor op. 

Door nu goed te oefenen mogen de kinderen dit 

volgende week op een echte robot uitvoeren! We 

beginnen steeds meer op echte uitvinders te lijken! 

 

In de middenbouw hebben we alle Cito-toetsen 

afgerond, fijn! Groep 3 heeft woorden met de letter c 

geleerd, die wordt uitgesproken als s, zoals cent. Ook 

woorden zoals jager en poten zijn aan bod gekomen. Best lastig nog om het verschil 

tussen poten en potten goed te zien! Groep 4 heeft met spelling ei en au woorden 

herhaald, groep 5 heeft het gehad over woorden van het gids-rijtje, zoals fonds en 

steeds.  
We hebben met ClassDojo weer 300 punten behaald, dus was het tijd voor de grote 

beloning! Dinsdagmiddag hebben we de film Vivo gekeken met iets lekkers erbij.  
Woensdagmiddag heeft Lenne ons van alles verteld over het onderwerp discriminatie. Ze 

had er duidelijke voorbeelden bij, erg leerzaam! 
 
Met Blink hebben we een les gehad over de techniek van de dieren. Welke technieken 

van een dier kan je gebruiken voor een uitvinding? Enkele voorbeelden waren; de 

zweeftechniek van een adelaar voor de uitvinding van paragliding en de hoge sprongen 

van een kangoeroe hebben geleid tot springveren. 

We zijn ook begonnen met het oefenen voor de feestelijke ouderavond. De middenbouw 

gaat een heel bekend verhaal naspelen met toneelacts en zang. Het gaat tot nu toe al 



heel erg goed. Volgende week vrijdag, 1 juli, krijgen de kinderen hierover een 

informatieblad mee naar huis.  

 

 
In de bovenbouw hebben wij deze 

week verder gewerkt aan het lied: 

‘maak een machine’. Dit was een 

flinke uitdaging aangezien de 

kinderen de muziek maakten door 

de noten te lezen. Ellemijn heeft 

het ritme op de ukulele gespeeld 

met het F akkoord, waarbij de 

andere kinderen zich hebben 

aangesloten. Het was even 

oefenen, maar het lukte 

uiteindelijk om alle instrumenten in te zetten.  

Woensdag hebben we een 

techniekmiddag gehad. De 

kinderen hebben hun eigen 

ventilator of helikopter op zonne-

energie gemaakt. Heel leuk om 

met z’n allen op deze manier 

met techniek bezig te zijn. Het 

doel van deze les was om zelf je 

bouwwerk in elkaar te zetten 

door de handleiding te lezen. Dit 

was best lastig, maar gelukkig 

hadden de kinderen hulp van 

Roy.  

_____________________________________________________________________ 
 

Voorstelling onderbouw 
 
Aanstaande maandag gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar de Tamboer in 

Hoogeveen om de voorstelling 'Een ober van niks' te bekijken. Als u wilt dat uw kind op 

een stoelverhoger zit, dient u deze zelf, voorzien van naam, mee te geven.  

De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Tjibbe Veldkamp.  

Er was eens een ober van niks. Hij deed heel erg zijn best om een goede ober te zijn, 

maar het wilde niet lukken. Alles ging altijd verkeerd. 

Hij struikelde en duikelde, knoeide en kliederde op elke gast. Tomatensoep op een 

blouse, spaghetti in het haar, de erwtjes over de grond. Zachtjes mompelde hij dan 



“sorry” en deed nog beter zijn best. Als hij dan toch weer ondersteboven de zaak 

doorgleed en taart op iemand knoeide, stonden de gasten kwaad op: “Wat een 

prutsober!” Het restaurant werd iedere avond leger. Tot er tenslotte niemand meer door 

hem bediend wilde worden. Of toch wel? 
______________________________________________________________________ 

 

Leerlingenraad 

Deze week hebben de kinderen van de leerlingenraad over de ideeën bus vergaderd. De 

leerlingenraad heeft besloten om in de bovenbouw wc een spiegel aan te schaffen, 

aangezien veel kinderen dit graag wouden. Naast de spiegel heeft de leerlingenraad 

nieuwe voetballen voor in de pannakooi en op het voetbalveld gekocht. 

______________________________________________________________________ 

 

Jarig 

 
In de maand juli zijn Luca, Lisa, Yaroslava, Veerle, Julian en Ivar jarig. 

We wensen jullie alvast een hele fijne verjaardag toe! 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 
We wensen u een fijn weekend! 
Het team 
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