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Onze peuters: 

 
Het thema waar wij de komende periode mee aan de slag zijn gegaan is het thema ‘knuffels’. In onze klas hebben wij 
een snoezelruimte met een ballenbak en wij hebben huisjes gemaakt om in te verstoppen. Wij voelen en sorteren 
verschillende materialen. Is een knuffel zacht of hard en hoe voelt schuurpapier? We zijn weer druk in de weer met 
verschillende knutselwerkjes en wij toveren met verf. Ook zingen we weer uit volle borst mee met de liedjes die 
over het thema gaan. 

een knuffeltje hier een knuffeltje daar op je wang, op je oor nee wacht eens even, ik ben nog niet klaar ik vind je zo 
lief op je neus ook nog een paar 

Op vrijdag 25 februari mogen alle peuters verkleed naar school komen. Wij houden deze ochtend een carnavals-
feestje 
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Groep 1: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 2: 

 

Wat hebben we met groep 2 veel beleefd! Het 

thema ‘ridders’ hebben de kinderen als heel leuk 

ervaren. Ze konden zich verkleden als echte rid-

ders en jonkvrouwen. Vol met inspiratie gingen de 

kleuters ook aan de slag in de bouwhoek die werd 

omgetoverd tot een groot kasteel. Als verrassing 

voor de nationale voorleesdagen kregen de kin-

deren op 3 februari een online sessie te zien op 

het digibord. Het prentenboek ‘Maar eerst ving ik 

een monster’ werd op een interactieve manier 

voorgelezen. Tenslotte hebben de kinderen geno-

ten van een theatervoorstelling op school waarbij 

ze actief moesten deelnemen. Er werd muziek 

gemaakt, gedanst, gezongen, bewogen en nog 

zoveel meer. 
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Groep 3a en 3b: 

Alle kinderen kunnen nu sinds een paar weken alle letters lezen in groep 3. Wat zijn wij supertrots op alle kinderen 
uit groep 3! Samen met juf Mia en juf Ina hebben we heerlijke pompoenwortelsoep gemaakt. We mochten zelf onze 
groenten snijden. En wat vonden ze dat leuk. Sinds een paar weken hebben we ook per klas vier nieuwe prullenbak-
ken gehad, zodat we ons afval beter kunnen scheiden. Afgelopen week hebben we hier dan ook extra les in gehad 
van Marijke via Natuur&zo. We weten nu wat in welke afvalbak moet. De tweede les hadden we een soort afvalrace, 
welke groep sorteert het beste afval. Ook kwam Sneeuwwitje nog langs. Zij heeft eerst haar verhaal voorgelezen 
met een prentenboek. Daarna gingen we een aantal scènes naspelen. Iedereen mocht een rolletje vertolken.  
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Groep 4: 
 

De afgelopen tijd hebben we weer veel beleefd in groep 4.  
We zaten weer een week in quarantaine en hebben daarna veel toetsen gemaakt. 

We hebben al 6 tafels geleerd en moeten die thuis goed blijven oefenen! 
Juf Daniëlle kwam in de klas met haar baby. We hebben samen een cadeautje voor haar gemaakt. 

Er kwam een mevrouw van Natuur&Zo twee keer in de klas. Ze leerde ons van alles over het scheiden van afval, zo-
dat we precies weten waarvoor we de verschillende afval bakken in de klas gebruiken. Zelfs onze juffen konden er 

iets van leren! Ook kwam Sneeuwwitje bij ons op school.  Wij mochten samen met haar het sprookje naspelen. Jam-
mer genoeg ging de tijd veel te snel voorbij! 

 
 
 

 
 



 Kindcentrum De Wereldboom  

Nieuwsbrief 25-02-2022 

   

2021-2022 

 
 

 

Groep 5:  De kunstige klas!  
 
Afgelopen periode heeft de juf corona gehad, dit vonden de kinderen niet zo leuk. Daardoor is meester Martijn twee 
dagen voor de klas komen te staan. Hij heeft een super leuke muziekles gegeven en is gestart met Kunst. Ze zijn ge-
start met een Mondriaan te maken, allemaal knippen en plakken van stukjes gekleurd papier en zorgen dat de kleu-
ren elkaar niet raken. En dit allemaal op A3 formaat! We waren hier super trots op!  

Toen we hiermee klaar waren hebben we een zelfportret van Van Gogh gemaakt! Hier zijn we ook super trots op en 
deze hangen we dus ook graag ten toon in onze hal! Rond ons portret met de techniek pointillisme, hebben we met 
crêpe- papier een mooie kader gemaakt! Het vergde wel wat tijd en geduld, maar met wat samenwerken hebben we 
een geweldig resultaat gecreëerd!  

In onze klas is sinds kort ook een “kletspot”, in deze “kletspot” zitten allerlei vragen. 1 tot 3 keer per dag zullen we 
hier een vraag uit trekken en deze dan ook allemaal beantwoorden. We leren dan ook op een gepaste manier onze 
mening uiten en verwoorden! Er zitten moeilijkere vragen in, maar ook heel makkelijke! Leuk hoor!  

 

Nu kunnen wij uitkijken naar een geweldige vakantie!  
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Groep 6: 
 
Afgelopen periode was wederom een weerbar-
stige periode. Juffen en meester met Corona, 
klasgenoten met Corona, Citotoetsen maken 
en/of inhalen. Bloktoetsen maken in verband 
met het rapport..... De kinderen hebben bij re-
kenen geleerd om cijferend af te trekken met 
lenen bij de buren, kennis gemaakt met breu-
ken en verder geoefend met omrekenen van 
cm, dm en meters.  Bij Spelling hebben we de 
open engesloten lettergrepen geoefend  
(jager/bakker-woorden) en bij topontdekkers  
zijn we het thema “Voeding en Sport” aan het  
afronden. De kinderen hebben o.a. een presentatie gemaakt over de “Paralympische Spelen”. En uiteraard hebben 
we regelmatig gesproken over de huidige “Olympische Winterspelen”. Want waar kom je tegen dat je praat over 
“een duizendste” van een seconde. Om daar mee te oefenen gebruiken we regelmatig het spel “negens scoren”.  
 

Groep 7: 
Een bewogen start van het jaar 2022. Ondanks de diverse hobbels is er hard gewerkt de afgelopen maanden.  
De Cito’s zijn gemaakt en er waren nog genoeg momenten in de klas dat we samen waren. Tijdens gym lekker alle 
energie steken in spelen waarbij niet alleen winnen, maar ook samenwerken belangrijk is. Dat samenwerken kwam 
ook goed van pas bij de opdracht om een toren van papier te maken. In de klas tijdens muziek is er in groepjes ge-
werkt aan het maken van een hoorspel. Deze winter hebben we nog geen sneeuw gehad. Maar toch hebben we wat 
winterse sferen in de klas gebracht. Onze voorleeskampioen Fenja heeft de voorronde gehouden in onze eigen klas. 
Er is een filmpje opgenomen en doorgestuurd. Na de vakantie horen we of ze doorgaat naar de volgende ronde. 
Voor ons is ze al kampioen.     
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Groep 6-8: 

Na de vakantie zijn we begonnen aan een aantal “gekke weken”! De juffen ziek, kinderen ziek, nog een paar dagen 
allemaal thuisgewerkt en daarna gelukkig weer terug naar school. Terug op school moesten we starten met de afna-
me van de Cito toetsen en nog meer toetsen!    
In de gymzaal vermaken we ons! Op de foto's zien jullie dat we geoefend hebben met de schippersslag.   
Tijdens de lessen van Kwink hebben we het gehad over het thema: “vriendschap”. We hebben elfjes gemaakt (een 
dichtvorm) over wat vriendschap voor ons inhoudt. De eerste regel was voor iedereen het woord: vriend. In de 
tweede regel moesten we 2 eigenschappen van een goede vriend noemen. In de derde regel 3 dingen die vrienden 
samendoen. In de vierde regel moesten we in 4 woorden zeggen wat een vriend is en de laatste regel nog 1 woord 
dat het beste bij vriendschap past. En het elfje moet precies 11 woorden hebben om een elfje te zijn.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 

 

 

  Vriend       Vriend   

  Eerlijk, grappig      Aardig, grappig  

  Lachen, spelletjes, kletsen    Voetballen, gamen, praten  

  We kletsen graag samen!    Samen veel gaan voetballen!  

  Geweldig!        Gezellig!   
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LBB:  
Project "MEDIA, BEELD EN GELUID”  
 
Na de kerstvakantie zijn we verdergegaan met projectweek 3 van ons project “media, beeld en geluid”. We hebben 
posters gemaakt over de werking van het oor, het oog of de stembanden, we hebben optische illusies bekeken en 
zelf een optische illusie gemaakt en we hebben drama (rollenspel) gedaan!  
In projectweek 4 hebben we ons verdiept in logo's en reclames. We weten nu waarom bedrijven een logo belangrijk 
vinden, dat er verschillende soorten logo's zijn en dat je die in categorieën kunt verdelen. We hebben een leuke 
logoquiz gespeeld en zelf een logoalfabet gemaakt! We mochten ook zelf een reclame bedenken bij een zelfgekozen 
product en deze uitspelen voor de klas.   
In projectweek 5 en 6 hebben we verschillende opdrachten afgerond en hebben we in kleine groepjes stopmotion 
filmpjes gemaakt! De kinderen hebben hierbij erg goed samengewerkt en de resultaten waren super creatief en  
origineel!   
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Nieuws van BSO de Tivoli: 

Gelukkig zijn al onze vriendjes weer terug op de BSO en genieten wij van het samen spelen en knutselen. Op 
maandag en donderdag gaan wij met zijn alle sporten in Den Dullaert. De juf en meesters hebben weer leuke 
spelletjes en sportactiviteiten voor ons bedacht. Apenkooi, spelletjes waarbij wij moeten samenwerken, 
acroyoga en veel leuke tikspelletjes komen aan bod. Wij knutselen een leuke verassing voor juf Caroline. Wij 
maken baby’s van wc rolletjes en gaan als echte Picasso’s aan de slag en maken een mooi schilderij voor haar. 
Dit pakken wij in en maken hier een cadeau van. Wauw wat een leuke knutsel! Ook zijn wij weer druk aan het 
bouwen geslagen en toveren onze klas om. Wij bouwen verschillende hutten en hoge knikkerbanen. Er is ook 
tijd voor een experiment. Van welk speelgoed in onze klas kunnen wij hoge torens bouwen en welke blijft het 
langste staan…  
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Nieuws van BSO Foxkidz: 
 
Toen we op 10 januari 2022 weer naar school gingen, startten we gelijk met het thema "winter". We bakten 
sneeuwpoppen, knutselden iglo-tentjes, deden winterwedstrijden en speelden vaak buiten, ook al was het guur 
en stormachtig. Binnen in de BSO-ruimte, in de behaaglijk warme sfeer, ontstond de nodige romantiek. Er werden 
mooie gedichten geschreven, tekeningen gemaakt, en er werd gedate en zelfs "getrouwd " ( en helaas ook spoe-
dig gescheiden). Daarnaast werden er verschillende soorten harten geknutseld en gebakken. Valentijnsdag werd 
maar liefst twee weken gevierd! Daarna gingen we over op een ander feestelijk thema: "Carnaval". Ook waren er 
in februari veel verjaardagen die gevierd werden en dat vergrootte de feestelijke stemming. 
 

In maart gaan we aan de slag met het vrolijke thema "lente", een prachtig thema over een nieuw begin, over 
bloei en groei, hoop en leven. En dat is in deze tijd een mooi perspectief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


