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MAANDAG 9 MAART 2020 

Project ‘Metamorfose’ 

 

Meteen na de vakantie zijn we met de hele school gestart met het  project 

‘Metamorfose’. De komende weken wordt bijna alles anders dan anders in de 

groepen. 

Zo werkt groep 1/2 door elkaar; de kinderen van groep 2 werken met een kind 

van groep 1. Super om te zien hoe goed ze hen helpen. 

De kinderen laten een metamorfose van zichzelf zien of leren over 

metamorfoses van dieren en nog veel meer. 

 

 

 

Donderdag 19 maart (18:30 tot 19:30 uur) laten de kinderen dit graag aan u 

zien. Ook ouders broers, zussen, opa’s, oma’s, buren etc. zijn van harte 

welkom bij onze tentoonstelling. Komt allen!  

 

Week van de lentekriebels 

 

De week van de lentekriebels 

valt binnen onze projectweken. 

Scholen zijn verplicht aandacht 

te besteden aan seksualiteit en 

seksuele diversiteit.  

 

Uiteraard besteden we hier in 

alle groepen aandacht aan.  

 

Het doel is om kinderen de 

juiste informatie en 

vaardigheden mee te geven 

voor een gezonde seksuele 

Springernieuws 



ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op 

een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat 

zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele 

vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken 

en weerbaarder zijn.  

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de door ons 

gebruikte methode: 

Kriebels in je buik 

 

Luizencontrole 

Afgelopen donderdag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Bij 

een paar kinderen zijn ‘oude neten’ geconstateerd. De ouders zijn ingelicht. We 

vragen u uw kind zelf regelmatig te checken. Mocht er sprake zijn van 

hoofdluis informeer dan de leerkracht en de ouders van 

vriendjes/vriendinnetjes.      Dank aan onze luizenouders Simone, Elsbeth en 

Amber. 

Afsluiting blok Vreedzame School (verslag uit groep 1/2) 

 

‘We hebben hart voor elkaar’ het leren omgaan met gevoelens van jezelf en 

van anderen. Hoe zie je dat iemand boos, blij, verdrietig of bang is? Wat doe je 

als iemand verdrietig is? Tijdens de verschillende lessen hebben we het er met 
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https://www.seksuelevorming.nl/sites/seksuelevorming/files/PDF/RUTGERS%20Flyer%20Kriebels%20in%20je%20buik_def.pdf


de kinderen over gehad.  

Er ontstonden leuke discussies over hoe je ziet of iemand boos is. Als je boos 

bent ga je schreeuwen, of je verstoppen onder je bed of huilen. Maar je huilt 

toch ook als je verdrietig of bang bent? Maar soms moet je ook huilen als je 

moet lachen.  

We kwamen erachter dat iedereen anders is en dat iedereen op een andere 

manier blij, boos, verdrietig of bang kan zijn. Tijdens het oefenen van de 

verschillende emoties hebben we erg veel gelachen.  

Alle groepen hebben het blok ‘We hebben hart voor elkaar’ afgesloten. Na de 

projectweken starten we allemaal met het blok ‘We dragen allemaal een 

steentje bij’.  

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de 

school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. 

Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. 

Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en 

beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, 

ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan 

wat in de klas gebeurt. 

Boomfeestdag 

 

Woensdag 18 maart is het boomfeestdag. 

De groepen 5 t/m 8 van de beide scholen in Langbroek doen mee. 

Er zijn vakken in het park aan de Mauritsdreef aangewezen, waar struiken geplaatst 

mogen worden. Op de plek waar de koningslinde stond (ter ere van de kroning) 

gaat wethouder Hans Marchal een nieuwe boom planten.  

 

De kinderen mogen struiken planten. De struiken zijn gekozen met de gedachte dat 

ze een hoge voedingswaarde voor vogels en insecten hebben. En natuurlijk zijn ze 

ook, wanneer ze gegroeid zijn, een plek waar dieren beschutting kunnen zoeken. 

 

De kinderen  mogen in vier (reeds omgewoelde) vakken de heesters gaan planten. 

Het zou fijn zijn als elk kind een eigen schep meeneemt. 

3  



  

Studiedag 23 maart 

Maandag 23 maart heeft het team een studiedag. De kinderen zijn die dag de 

hele dag vrij. 

 

Grote rekendag 

Woensdag 25 maart doen we met alle groepen mee met de Grote Rekendag. 

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het 

teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen 

maken. 

 

De Grote Rekendag 2020 
De Getallenfabriek; hoe maak je eigenlijk getallen? 
We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het 
aantal atomen in het heelal…De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau  wat 
getallen zijn en wat je ermee kunt doen.  
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