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Wist  u dat: 
....     er op donderdag 16 juni een studiemiddag is en de kinderen dan vanaf 12.00 uur vrij zijn 

 

 

Berichtje vanuit het leerplein onderbouw 
Na een heerlijke meivakantie zijn we weer goed van start gegaan in de onderbouw.  

 

Ons nieuwe thema is:  Wij gaan uiteten!  

De kinderen zijn druk met het maken van een eigen restaurant. Compleet met: tafelnummers, plantjes, kaarsjes, een 

pizzaoven en allerlei heerlijke gerechten. Nu alleen nog een goede naam en de menukaart en het restaurant kan 

worden geopend. Ook doen we een experiment. De kinderen wilden weten hoe lang het duurt voordat het eten gaat 

rotten, reuze interessant!  

Leerjaar 1 en 2 heeft al veel geleerd over het werk van de kok en is nu ook bezig met klinkers herkennen. Met alle 

medeklinkers die zijn aangeboden kunnen de kinderen nu al zelf woorden maken, knap hoor! Ook zijn we bezig 

geweest met het spiegelen van vormen en kunnen we de Bee-bot (kindvriendelijke robot in de vorm van een bij, 

red.) programmeren. 

Leerjaar 3 leest al heel veel woorden, zinnen en hele verhalen. Bij het rekenen kennen we al heel veel sommen en 

zijn we nu bezig met de getallenlijn tot 100.  

 

Wat wordt er toch hard gewerkt en veel geleerd!  
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Streetwise ANWB Leerplein 2                              

De kinderen van leerjaar 4 hebben het project ‘Blik en klik’  gedaan.  
Hieronder het verslag van Lizzy over deze activiteit: 
 
we zaten in een auto. 
er was een pop die uit de auto viel en iedereen vond het grappig. 
het was in de gymzaal. 
en we hebben gefietst. 
en oversteken. 
we mochten in de auto met de pop. 
het was met de anwb. 
en we mochten oversteken op een zebrapad. 
en we mochten oversteken bij een stoplicht. 
en er was een pop die stout was en die heet Albert. 
 
De kinderen van leerjaar 5 hadden het project ‘hallo auto’. 
Hieronder het verslag van Sam en Armin: 
 
Wij hadden vrijdag 3 juni streetwise en Patrick gaf eerst een hele mooie powerpoint. 
Toen gingen we naar buiten  
we leerden over de rembanen  
toen gingen we zelf remmen 
echt cool 
het was heel leuk 
 
 
 
 

Sponsorloop Oekraïne 
Vlak voor de meivakantie hebben de kinderen meegedaan aan een sponsorloop. Via eigen sponsorwerving konden 
ze geld ‘verdienen’ en na afronding van de loop het geld op school inleveren t.b.v. het goede doel: Oekraïne. 
 
Het is een overweldigend succes gebleken. De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan en erorm veel 
rondjes afgelegd met z’n allen. 
 
We kunnen terugkijken op een uiterst geslaagde missie met als opbrengst het 
bedrag van: € 2.695,60!  
 
Petje af voor alle kinderen die dit prachtige resultaat hebben neergezet! 
 
Namens het team hartelijk dank aan alle deelnemers en hun sponsoren!  
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Bag2School 

De afgelopen weken heeft onze school deelgenomen aan de actie van Bag2School. Er is een enorme hoeveelheid 

zakken met kleding gedoneerd en na een week van inzameling zijn de zakken met kleding en textiel opgehaald door 

Bag2School. 

 
Na inspectie van de aangeboden goederen, zijn de zakken gewogen en kunnen we met trots het onderstaande 
certificaat publiceren. 
 
Er is door iedereen samen bijna 900 kilo aan kleding en textiel ingezameld en daarvoor hebben we voor de school 
het bedrag van € 242,40 verdiend! Dit bedrag komt uiteraard geheel ten goede aan de kinderen in de vorm van  
leuke activiteiten of spelmateriaal. De uiteindelijk bestemming wordt nog besproken door de ouders van de WOK en 
het team. 
 
Wij willen alle ouders bedanken voor hun bijdragen en de WOK voor het op touw zetten en hun hulp bij deze actie 
en het verwerven van extra gelden voor de activiteitenpot. 
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INGEKOMEN STUKKEN 

Uitvoering DOOR! Schooljaar 2021-2022 

Op dinsdag 5 juli 2022 is de afsluiting van ons project DOOR! Samen met 
alle kinderen, onze vakdocent 
Miko Derks en Fanfare/Drumband Eendracht maken wij er een mooie 
uitvoering van. 
Om 18.20 uur worden kinderen en ouders verwacht in de Klaproos. Rond 
19.15 zijn we klaar. 
Alvast veel luister en kijkplezier! 
 

 
 


