
                          

Ditjes en datjes  

Goor, april 2017 

Beste ouders, 

Met de Koningsspelen van vandaag hebben we weer een periode afgesloten. De weken vliegen 

voorbij….. Via de themabrieven wordt u telkens al op de hoogte gehouden van hetgeen staat te 

gebeuren, maar bij deze nog een korte terugblik en andere ‘Ditjes en datjes’ uit de groepen 1 en 2.  

NIEUWE KINDEREN 

De Beren hebben onlangs Lisa Meinders mogen verwelkomen. Zij heeft een aantal ochtenden 

meegedraaid om kennis te maken. Gisteren is ze 4 jaar geworden en na de meivakantie mag ze dus 

elke dag naar school. Na de meivakantie komt ook Joris ten Have in deze groep kennismaken. Hij 

wordt namelijk 28 mei 4 jaar. We wensen beide gezinnen van harte                            

                    

                  

THEMA’S 

De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!” Kleuren en 

vormen stonden hierbij centraal en deze liepen als een rode draad door de onderdelen lente, Pasen 

en Koningsdag. Vandaag hebben we op sportieve wijze afgesloten met de koningsspelen. Het is 

prachtig om te zien hoe jong en oud met elkaar het spelcircuit afwerken. We hebben de dag 

afgesloten met een lunch.  

In het kader van onze samenwerking met Kindercentrum.nl zijn de kinderen van Monkie ook weer een 

paar keer bij ons op school geweest. Per thema organiseren we één of meerdere activiteiten om de 

kinderen alvast kennis te laten maken met onze school. Zo hebben ze een ochtend gespeeld in de 

hal met allerlei spelletjes die met kleuren en vormen te maken hebben en ook hebben ze meegedaan 
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met de koningsspelen. Hoe leuk is het als je de kinderen op school tegenkomt en één van de 

kinderen zegt: “Ik ken jou al, jij bent een echte juf!” Ook achter de schermen zijn we volop in gesprek 

met Thijs Blenke, de locatiemanager, om het IKC (Integraal Kind Centrum) steeds verder vorm te 

geven.  

Na de vakantie gaan we werken rondom ‘Moederdag’ en de ‘Veldtocht’. Dit is een culturele week 

waar alle Goorse scholen aan meewerken. Meer hierover hoort u binnenkort via de themabrief. 

 

PAASVIERING 

Vorige week hebben we met elkaar het paasfeest gevierd. Voorafgaand aan de viering hebben we 

met elkaar ontbeten. Toen de kinderen op school kwamen waren de tafels al feestelijk gedekt en 

iedereen had iets meegenomen voor het ontbijt. Wat was dit gezellig! 

Na het ontbijt vond de viering plaats. We hebben paasliederen gezongen en de kinderen hebben het 

verhaal van kruisiging en de opstanding van Jezus gehoord, voor veel kinderen een indrukwekkend 

verhaal. ’s Middags hebben we een gezellige afsluiting gehad want de kinderen mochten paaseitjes 

zoeken.  

 

                     

 

EIGENAARSCHAP 

In een voorgaande nieuwsbrief hebt u kunnen lezen hoe we ‘eigenaarschap’ op school en in de klas 

vormgeven. We hebben een start gemaakt met een datamuur en ook portfoliomappen zijn in 

ontwikkeling. Een nieuwe stap die we gemaakt hebben is ‘leren zichtbaar maken’ per thema. Aan de 

datamuur hangt een overzicht van het thema met de doelen waaraan we gaan werken. Op deze 

manier wordt voor kinderen zichtbaar gemaakt hoe en waarom we aan bepaalde doelen werken. De 

betrokkenheid van kinderen wordt hierdoor zichtbaar vergroot. Ook als team houden we elkaar 

scherp door bij elkaar naar binnen te lopen en feedback te geven. Komt u gerust een keer kijken in de 

klas naar de datamuur. 

 

 



GEZINSUITBREIDING 

Hoera, onze dochter en zusje is geboren! Wat zijn we trots! Dit stond op het kaartje van de familie 

Roijé. 27 februari werd namelijk Lotte Maria geboren, het zusje van Sanne uit de Berengroep. 

In dezelfde groep werd nog een baby geboren, Evy Marli, het zusje van Romee Woudenberg. 

Zij vermeldden op het kaartje: “O, wat trots en blij zijn wij, want wij hebben er een lief klein zusje bij! 

We hebben er heel lang op gewacht, maar eindelijk heeft de ooievaar het gebracht.” 

De Beren hebben voor beide gezinnen een attentie gemaakt en we hebben Lotte en Evy inmiddels op 

school kunnen bewonderen. Van harte gelukgewenst!  

TOT SLOT 

Als het kon, dan zou ik alles willen kleuren. 

De bomen zwart, de wolken geel en rood. 

Het gras oranje en de koeien roze 

en paarse krentjes in het krentenbrood. 

Mijn juf die zeg dan: “Nee, dat kan niet, 

want gele wolken da’s een beetje raar. 

Maar ach, ze wil het maar niet snappen, 

ik ben gewoon een kunstenaar. 

 

Op school hebben we de Koningsspelen achter de rug. Koningsdag ligt nog voor ons en we wensen u 

tijdens deze dag en ook de rest van de vakantie veel plezier toe!                                                    

                               

Namens de groepen 1 en 2, 

Ingrid Hakze 
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