
 

Nieuwsbrief 7 april 2014 

 
Algemeen 

 
Opbrengst Wandelen voor Water  

 

Groep 0, 1 en 2 

Lenteproject 
We zijn druk bezig met de 
voorbereiding van onze 
presentatie op 10 april.  

Samen werken aan een kleurrijk 
groepswerk, dansjes oefenen, 
natuurlijk blijft het nog een 
verrassing wat we precies laten 
zien en horen.. 

 
 
 
 
 
 



Veterstrikdiploma’s 
Steeds meer kinderen oefenen thuis om veters te leren strikken. Inmiddels hebben Thijn, Carlijn, 
Gerjanne, Mathijs en Daniëlle ook hun strikdiploma gehaald. Gefeliciteerd! 

 

Knikkeren 
Om het buitenspelen op een positieve 
manier te stimuleren  willen we graag het 
knikkerspel weer bij de kinderen onder de 
aandacht brengen.  

Knikkeren bestaat al eeuwenlang. Vroeger 
maakten de mensen de knikkers zelf van 
marmer, steen, hout of klei. Al voor het jaar 
1 speelden Romeinse en Egyptische kinderen 
ermee. Maar ook volwassenen knikkerden. In de 17e eeuw speelden de rijke mensen in Frankrijk 
een soort knikkerspel: het 'bruggenspel'. De knikkers moesten door een poortje getikt worden om 
punten te halen. Vroeger had je ook geen knikkerzakjes, maar deden de kinderen hun knikkers in 
een washandje.   

Het spel  

Er zijn verschillende manieren van knikkeren zoals 
'knikkeren in een potje'. Ga eerst op zoek naar een 
knikkerpotje. Soms vind je een stoeptegel waar een 
stuk van afgebroken is. Dat is al meteen een mooi 
knikkerpotje. Of maak anders met de punt van je 
schoen eerst een kuiltje in het zand rond een struik of 
boompje. Maak het kuiltje mooi glad. Rol om de beurt 
vanaf een afstand een knikker in de richting van het 
potje. Dat doe je door je wijsvinger van achter je duim 
vandaan te laten schieten of andersom, of door met een 

kromme wijsvinger tegen de knikker aan te stoten. Wiens knikker het dichtst bij komt mag 
verder gaan. Als je een knikker in het potje rolt mag je nog een keer. Rol je de knikker er naast 
dan is de volgende aan de beurt. Wie de laatste 
knikker in het potje krijgt heeft gewonnen, die mag 
alle knikkers hebben die in het potje liggen. 

Op ons schoolplein zijn een aantal knikkerpotjes die 
daarvoor gebruikt kunnen worden. Deze week heeft 
groep 2 tijdens het buitenspelen al kennis gemaakt 
met verschillende spelletjes. De knikkers konden ze 
even lenen van juf. 

Het zou leuk zijn als de kinderen de komende tijd 
hun eigen knikkers mee naar school mogen nemen. 

 

 
Groep 3 en 4 
 

Geen nieuws dit keer 

 



Groep 5 en 6 
 

Geen nieuws dit keer 
 

Groep 7 en 8 
 
EHBO 

In het verleden hadden de leerlingen in groep 7 en 8 
eens per twee jaar EHBO-lessen. Dit hield in dat ze 
gedurende een aantal maanden één uur per week 
werkten met de theorie en praktijk van EHBO. Dit jaar 
hebben we dit voor het eerst anders gedaan. Omdat de 
tijdsinvestering te groot was en het moeilijk ( eigenlijk, 
niet mogelijk) was om mensen te vinden die dit zouden 
kunnen geven, hebben we zelf een module EHBO 
gemaakt. Hierin staan de schooltv-series “EHBO” en “De 
Mens” centraal. De theorie en de vragen hebben we 
gehaald uit de EHBO-boeken, die we op school hebben.  

Al met al is het een programma geworden, waarbij de kinderen een goed gevoel over hulp bij 
ongevallen ontwikkelen en is het een goede vervanger geworden van de EHBO-lessen uit het 
verleden. 
Voor de leerlingen is als vervanging voor het EHBO-diploma een certificaat gemaakt, waarop te 
zien is dat ze de lessen en de praktische oefeningen goed gevolgd hebben. Voor dit laatste wil ik 
Sandra Cleveringa en Jolanda Kleinenberg bedanken, die ons hier op een middag bij geassisteerd 
hebben  

 
 
Lente-project 

De afgelopen weken hebben wij ons ook wat fanatieker bezig gehouden met het lente-project. 
Met de methode Alles in één werken we nu met het project “Planten”, wat mooi past bij het 
project. 
Onze presentatie gaat eigenlijk meer over alle seizoenen. Bij muziek hebben we ons eigen “Vier 
seizoenen”-concert gemaakt ( net als Vivaldi), maar voor de presentatie van a.s. donderdag 
maken we gebruik van veel meer werkvormen. We verraden er verder niet teveel over, kom 
donderdag allemaal maar kijken. 
In de klas worden de plantjes heel fanatiek verzorgd, ook op momenten dat meester Jaap dit 
minder handig vindt. Deze plantjes en onze werkstukken zijn donderdag te bekijken in de 
gemeenschapsruimte, die als expositieruimte ingericht zal worden.  


