
   

Sterrenboognieuws 16 april 2020 

 
Attentie van de ouderraad 
 
Afgelopen weekend werden we als team verrast door de ouderraad. We kregen een superlief kaartje 
met een zakje zonnebloempitten. Heel erg bedankt voor de leuke attentie! Dit heeft ons goed 
gedaan.  
 

 
  
 
Sterrenboogfeest 12 juni 2020 (herhaald bericht) 

Ook wij hebben helaas moeten besluiten om dit jaar het Sterrenboogfeest op 12 juni niet door te 

laten gaan.  Om in juni al weer met zoveel mensen op het schoolplein te staan is waarschijnlijk niet 

heel verstandig.   

We hopen uiteraard volgend schooljaar weer een supergezellig Sterrenboogfeest te mogen vieren 

met zijn allen in goede gezondheid! 

Groep 5 

 



   

   

 

Lotte heeft haar papa geholpen met het straten van het stuk waar straks een zwembad komt. Nu 

wachten op mooi weer. Zodra het Coronavirus voorbij is willen de juffen ook wel een verfrissende 

duik maken.  

 

Kick heeft deze prachtige puzzel van wel 1500 stukjes gemaakt!  



   

  



   

Groep 6 

Juf Nicole had deze week een challenge voor de kinderen van groep 6 bedacht: 

Zet 4 flesjes water in een rij. Vraag een panty aan mama. Doe in elke pijp een tennisbal. Doe 

vervolgens de panty over je hoofd en je handen op de rug. 

Opdracht:  Probeer zo snel mogelijk met de tennisballen in de panty de flesjes om te stoten. Maak 

een filmpje en houd de tijd bij. Wie heeft de snelste tijd? 

 

En de winnaar is…… Sanne! Met nét iets boven de 6 seconden! Wat een TOPPER! Applaus voor 

Sanne! 



   

En hieronder ook nog wat foto’s van kinderen die meegedaan hebben aan de rekenchallenge over 

gewichten. Er moesten in huis voorwerpen gezocht worden met een bepaald gewicht of die samen 

een bepaald gewicht hadden: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Nieuws uit groep ½ 

Vanaf dinsdag 14 april konden de kinderen weer aan het werk met de afkruis/bingo lijst. 
Het thema voor deze week is de kikker en daarom staat de letter K centraal. De kikker is een dier 
waar de letter K maar liefst drie keer in voor komt. De opdrachten zijn weer gevarieerd en lopen 
uiteen van knutselen tot rekenen tot bewegend leren en volgorde van groeien (de kikker). 
 
In deze foto impressie zien jullie veel prachtig werk van de kinderen van groep 1/ 2 A en B. 
We hebben een willekeurige keuze gemaakt uit het aanbod van de foto’s op onze groepsapp waarbij 
veel ideeën onderling gedeeld worden. Daar wordt graag en vaak gebruik van gemaakt. 
Super goed werk jongens en meisjes. De juffen zijn trots op jullie! 
 

          



   

Ook wordt er volop geschreven en gerekend! Maar in huis kun je ook veel voorwerpen vinden die 
met de letter k beginnen. Kijk maar wat Odin allemaal heeft gevonden (met een beetje hulp van Dex) 
Sem gebruikt een werkblad en vaak gaan kinderen naar buiten om te spelen, waarbij er ook geleerd 
wordt.         
                                                   

         

Van kikkervisje tot kikker……nog even afwachten Sen en dan zien we wat zich in jullie bak met  
kikkervisjes allemaal groeit! 
 

      

Hier weer een werkblad keurig op volgorde gelegd      Hier de gaat de natuur zijn gang! 

Groetjes van de kinderen en juffen uit groep 1 / 2 A en B 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Groep 8 ging huttenbouwen 

Naast de weektaak die elke week goed wordt uitgevoerd hebben we deze week een mooie uitdaging 

van meester Teun gekregen. Bouw een hut en ga erbij/ erin op de foto. Er kwamen hele mooie foto’s 

en filmpjes binnen. Sommige hutten hadden zelfs meerdere kamers… 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Koningsspelen / Woningsspelen 

Vrijdag 17 april stonden de Koningsspelen op het programma maar helaas door de Corona-situatie 

kunnen deze niet doorgaan. Doordat we al heel wat lesuren gemist hebben, is er besloten om deze 

dag gewoon te gaan werken aan de weektaak van de groep. Als jullie klaar zijn met de weektaak 

hebben we hieronder een aantal ideeën om deze dag toch om te toveren tot de WONINGSSPELEN.  

 



   

Sportfederatie: 

Vanuit de sportfederatie zijn een aantal spelletjes bedacht om thuis te spelen. Deze spelletjes zijn in 

de bijlage mee gestuurd. Hierop staan kaarten die super duidelijk uitleggen wat je moet doen. De 

sportfederatie heeft ook een score kaart meegestuurd waarop je je eigen score bij kunt houden. 

Hieronder een overzicht van de spelletjes: 

1. Appelhappen 

2. Zaklopen 

3. Spijkerbroek hangen 

4. Spijkerpoepen 

5. Koekhappen 

6. Kegelen 

7. Eierloop 

8. Blikgooien 

Kortom een super leuk programma met spelletjes om lekker thuis te spelen.  

Beweegwijs:  

Een ander idee om lekker te bewegen is om te kijken op de site van www.beweegwijs.nl. Als je op 

deze site bent staat er een kopje: Video’s voor thuis. Hier komt elke dag een filmpje met daarin een 

leuke en leerzame beweeg oefening. Er staan op dit moment al meerdere filmpjes online. Je kunt 

hieruit een selectie maken en de leukste oefeningen thuis proberen.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.beweegwijs.nl/


   

Groep 7: 

Dit keer een dagboekverslag van juf. Het was namelijk erg bijzonder hoe er dit jaar aan mijn 

verjaardag is gedacht op Goede vrijdag 10 april.  

Die dag hoefde ik niet te werken en werkte juf Nicole voor mij en daardoor juf Babs in groep 7. Ik 

wist niet dat al 2 weken daarvoor een nieuwe groepsapp was gemaakt door ouders en juf Babs om 

allerlei verrassingen voor mij te bespreken. En verrast werd ik! 

Ik kreeg ’s morgens al een feestelijk video-appje met daarop juf Babs verkleed met slingers en 

feesthoed met de mededeling dat 

er een filmpje zou komen en dat 

mij veel plezier gewenst werd met 

het kijken ervan. NOU….. Groep 7: 

HET WAS UIT DE KUNST. Van elk 

kind kwamen er foto’s verkleed 

met ballonnen, slingers en zelfs 

met Nederlandse vlag (zie foto van 

Jikke) en dat alles verpakt in een 

compilatie met achtergrond 

muziek: Happy birthday. 

Daarna werd er rond 10 uur bij de 

voordeur een pakket afgeleverd. 

En opnieuw een verrassing van groep 7, een doos vol met tekeningen, chocolaatjes, sleutelhanger, 

noem maar op. Oh wat een verwende juf toch! Natuurlijk moest ik een videoboodschap terugdoen 

om jullie te bedanken. 

En ook de collega’s vergaten me niet. Van hen kreeg ik knuffels, niet lijfelijk, maar in gedachten om 

me heen en werd zelfs mij een feesthoed opgezet en kreeg ik zoenen. Op school had ik in de bakken 

een traktatie neergelegd. Een stroopwafel-smiley en Finn heeft hem gevonden. Gelukkig de rest ook. 

Daarom iedereen enorm dank je wel voor zoveel verrassingen. Ik heb er enorm van genoten. En 

kinderen die ook jarig zijn in deze gekke periode wil ik graag zeggen: het is anders, maar wellicht kan 

je toch genieten. Groeten juf Tanja 

 

 

 



   

Groep 3: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Deze week is groep 3 voor het laatst bezig geweest met het                                                                                                                                                         

                                                                  thema kunst. Ook deze week zijn er weer mooie kunstwerken 

                                                                  gemaakt. Volgende week beginnen we met het thema dieren. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: 
Leskaarten Koningsspelen 
Scoringskaarten Koningsspelen 
 


