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Nieuws uit groep 8 

 
Sinds een aantal weken is de schuifwand tussen het lokaal van groep 8 en de hal 
opengeschoven. Hierdoor wordt de werkruimte voor deze groep flink vergroot. 
Kinderen gebruiken nu de hal als ruimte waar zelfstandig gewerkt wordt en waar toch 
het toezicht van de juf goed mogelijk is. Aan het gebruik van de hal zitten natuurlijk 
goede spelregels. De kinderen moeten zo rustig kunnen werken, dat ze elkaar maar ook 
kinderen uit de andere groepen niet storen. Van de kinderen uit de andere groepen 
wordt verwacht dat ze rustig door de hal lopen als ze richting toilet of klaslokaal lopen. 
Het is mooi om te zien hoe zelfstandig kinderen kunnen werken en hoe 
verantwoordelijk ze zich voelen voor hun eigen werk en dat van een ander. 
Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet, kom dan gerust even binnen om te kijken, maar bedenk dan wel dat 
de rust die we vragen van kinderen ook van de volwassenen vragen.  
 

Onderzoekend leren 

 

Op zoek naar het antwoord, met andere woorden ‘onderzoekend leren’. 

Dit is een vaardigheid die steeds belangrijker wordt in onze maatschappij.  

 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen in groep 5 hun aardrijkskundeles op deze manier gemaakt. 

In hun tafelgroepje gingen ze op zoek naar verschillende antwoorden. Ze mochten hierbij gebruik maken van hun 

tablet. 

Het bleek voor een aantal een koud kunstje, maar voor een groot deel bleek dit toch lastiger dan gedacht. 

Welke zoekvraag kies je? 

Hoe bepaal je of informatie waar is? 

 

Zomaar een paar vragen waar de kinderen tegenaan liepen. 

Gelukkig zijn de kinderen samen een heel eind gekomen. De 

resultaten hebben ze gepresenteerd in een minipresentatie 

voor de klas. 

 

Groeten uit groep 5 

 

PS. Gebruikt u zelf wel de juiste zoektermen als u informatie 

zoekt? 
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zwemdiploma 

 
Narek Terezian uit groep 3 heeft zijn zwemdiploma A behaald. 

Wat een kanjer, van harte gefeliciteerd. 

 
 

Geld voor de ander 

 
Deze week is er € 19,45 gespaard voor ‘Geld voor de ander’. 
 

10-minutengesprekken 

 

Dinsdag 9 februari en woensdag 10 februari worden de 10-minutengesprekken gehouden. Tijdens deze 10-

minutengesprekken kunt u o.a. praten met de leerkracht over het rapport van uw kind. U krijgt nog deze week een 

uitnodiging voor deze gesprekken via de mail. 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

In de restauranthoek hebben de kinderen menukaarten gemaakt, deze gebruiken ze bij het opnemen van de 

bestelling. De kinderen betalen met nep geld, verkleden zich als deftige dame en meneer om naar het restaurant te 

gaan. De ober brengt de bestelling rond. Kortom er wordt volop gespeeld in het restaurant. Met de blokjes bouwen 

de kinderen een restaurant en het terras. De mooiste creaties verschijnen er op tafel. Sommige bouwwerken 

worden zelfs uitgebouwd met parkeerplekken en parkeergarage erbij. De kinderen leren hoe ze een servet moeten 

vouwen voor op tafel.  

David Abdo en Frederique Nijland komen bij ons in de groep kijken, wij wensen jullie veel kijkplezier op de Huve.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Weet ik veel?  

1 Koningen 3:1-15, 16-28. 4:21-34  

Salomo mag aan God vragen wat hij maar wil. Hij kiest niet voor rijkdom, maar voor wijsheid. Dat hij inderdaad een 

wijze koning is, blijkt als er twee vrouwen bij hem komen die ruzie maken om een kind. Koning Salomo heeft een 

slim plan om te ontdekken wie de moeder van het kind is. 

 

Verhalen:  

Salomo vraagt om wijsheid, 1 Koningen 3:1-15  

Twee moeders, één kind, 1 Koningen 3:16-28  

Salomo’s grootheid, 1 Koningen 4:21-34 

 

Verjaardagen 

De jarigen van deze week zijn: 

 

26 januari Harout Vartanian groep 5  10 jaar 

27 januari Twan Broekhuis groep 8  12 jaar 

29 januari Joyce van den Noort groep 3  7 jaar 

 


