
 
 
 
 

Nieuwsbrief 3   Schooljaar 2017-2018   
2 November 2017 

Belangrijke data: 
8 November: Studiedag 
17 november 2017: Afsluiting project Middeleeuwen.  
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 

 Kamp Jupiter 

 Rekenen groep Uranus 

 Boekenbal Gruwelijk Eng 

 Voorleeswedstrijd Het Universum 

 Uitspraken Groep Mercurius 

 Voorstelling de Vier Jaargetijden 

 Afsluiting project Middeleeuwen – Ridderdag 

 Thema Middeleeuwen / Sprookjes 

 Circuit Middeleeuwen 

 Naschoolse activiteiten – Virtual reality 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij onze nieuwsbrief met informatie uit de groepen.  
 
Een rekenles in groep Uranus 

 
Hoe lang is een meter en zijn wij langer dan een meter?  

Meten is weten….. aan de slag dan maar! 
Hoe werkt een liniaal en waar begin je met 
meten… 
 
 
 
 
 

Keersommen maken met 2 dobbelstenen, daarna  
uittekenen en uitrekenen. 
 
 

 



Kamp Jupiter 

Vlak voor de herfstvakantie is groep Jupiter drie dagen op kamp geweest! Ondanks de late 

oktoberweken hebben we wonderwel prachtig weer gehad! De groep is dit jaar gestart met veel 

nieuwe leerlingen. Het is dan fijn om het jaar te beginnen met een aantal dagen van optrekken met 

elkaar in een omgeving die anders is dan de dagelijkse praktijk van lessen rekenen, taal of wat dan 

ook. Juist in deze omgeving en sfeer van samenwerken bij de sportactiviteiten of puzzeltocht en 

elkaar op deze manier leren kennen geeft een goede basis om ook zo meteen in de klas weer op 

verder te bouwen. Het is erg leuk om de kinderen bezig te zien en in elkaar mooie dingen te 

ontdekken! 

                           

 

We hebben genoten van de Middeleeuwse Spelen o.l.v. Meester Bjorn en Meester Koen! Zo waren 

er veel verbaasde gezichten bij het idee dat ook 21e-eeuwse kinderen best goed en ook ver kunnen 

speerwerpen! Goed gedaan dus!  

                                                                                                      

 

De Tocht der Tochten vroeg veel van een ieders uithoudingsvermogen. Toch bleek de tweede groep 

als eerste weer het kamphuis te kunnen bereiken. Knap gedaan dus. Of zij ook zullen winnen hangt 

nog af van het uiteindelijk behaalde aantal punten. Dit wordt nog bekend gemaakt, nadat alle foto´s 

van de wegwerpcamera´s zijn bekeken door de deskundige jury. Een stukje geschiedenisles kwam 

hierbij nog wel kijken, omdat niet iedereen direct begreep dat je bij deze camera´s niet zomaar foto´s 

kan verwijderen of overdoen.  



       

Na een lange avondwandeling - voorafgegaan door een spannend verhaal over een zekere Quasi die 

ooit in Parijs de klokken luidde - en lekkere marshmallows bij het kampvuur was het uiteindelijk ook 

bedtijd en is er heerlijk geslapen in ons houten kampgebouw in het bos.  

 

Heel vreemd dat op de tweede dag bij het spelen van Levend Stratego deze Quasi ineens opdook in 

ditzelfde bos. Veel indruk maakte hij overigens niet op de kinderen, maar het blijft vreemd!  

 

Natuurlijk is er geen kamp zonder Bonte Avond. Ook groep Jupiter heeft haar meest talentvolle kant 

laten zien. Dat het accent ligt op kennis werd duidelijk bij de verschillende quizzen die werden 

voorbereid. Sommige vragen waren heel logisch, andere vragen moest goed over worden nagedacht. 

Het optreden van de juffen en meesters was op z´n zachts gezegd erg onduidelijk. Ging het hier om 

een goed voorbereide act of was dit nu gewoon hun eigen feestje?  

Het uiten van een ieders creativiteit kwam tot uiting door het in groepjes maken van een schilderij op 

doek. Onderwerp: je favoriete plek tijdens dit schoolkamp. In groepjes is er eerst overlegd over de 

aanpak en nagedacht over een geschikt moment en plek om te laten zien. Hierna is iedereen 

begonnen. De schilderijen zullen een plek krijgen in de klas of in de school, zodat iedereen ze kan 

bewonderen. Er bleken zich echte kunstenaars onder ons te bevinden!  



                                                                                              

 

 

Het was fijn om zo met elkaar een aantal dagen op te trekken. Voor de een heel spannend en vol 

verwachtingen, voor de ander wat meer gewoon. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan en we 

hebben elkaar beter leren kennen. Hopelijk heeft u thuis ook de mooie verhalen al gehoord. We 

hebben genoten van dit kamp en bedanken iedereen die zich hiervoor heeft ingezet! 

We bedanken op deze plek ook alle chauffeurs die ons hebben gebracht en weer opgehaald: bedankt 

voor jullie tijd, hulp en inzet! 

 

Boekenbal Gruwelijk Eng 

We hebben de Kinderboekenweek afgesloten met een spetterend boekenbal. De peuter- en 

kleutergroepen konden ’s middags verkleed dansen op hun favoriete muziek. Daarnaast was de 

prijsuitreiking van de wedstrijd ‘Wie maakt het mooiste spokenkleed voor Joke’. Joke was zelf 

aanwezig om de prijs voor de onderbouw aan Jason uit te reiken. 

   

Begin van de avond stond het boekenbal gepland voor de middenbouw. En naast dansen konden zij 

een echte waarzegster bezoeken die de kinderen een fabuleuze toekomst voorspelde. In het 

spookhuis konden ze naar hartenlust griezelen. En ook hier was Joke weer aanwezig voor de 

prijsuitreiking. 



    

 

Toen het echt donker en griezelig werd, was de bovenbouw aan de beurt om te komen griezelen. De 

kinderen zagen er allemaal bijzonder eng uit. En voor het spookhuis stonden ze in de rij.  

   

 

Al met al een zeer geslaagde avond waar we met veel plezier op terugkijken.  

 

Voorleeswedstrijd Het Universum 

Op woensdag 4 oktober hebben wij de eerste voorleeskampioen van het Universum gekozen. In de 

midden- en bovenbouwgroepen zijn voorrondes gehouden. Het was voor de jury, Juf Lianne en Joke 

(wil spoken) nog een hele klus om van deze vier kanjers slechts één kampioen te kiezen, maar 

uiteindelijk is het gelukt. Tilly is de eerste voorleeskampioen van het Universum. Zij zal worden 

aangemeld bij de bibliotheek Almere om mee te doen met de voorrondes in Almere. 

 

 



Uitspraken groep Mercurius 

Tijdens het buitenspelen in het herfstweer zien we strepen in de lucht van de vliegtuigen. “Kijk juf, de 

vliegtuigen maken spinnenwebben in de lucht!” 

Er spelen vier jongens nogal luidruchtig in de ridders- en prinsessenhoek. Het gaat niet altijd goed en 

juf komt even praten met de jongens. Eén van de jongens heeft gespuugd en dat vinden ze niet leuk. 

“Waarom spuug jij?” vraagt juf. “We waren ridders en prinsessen en ik was de draak!” 

 

Voorstelling De vier jaargetijden 

 

We gingen met de groepen Saturnus, Uranus en Neptunus naar een voorstelling. De voorstelling ging 

over 2 meisjes die op bezoek gingen bij Vrouw Holle. Er was mooie muziek van Vivaldi, de 4 

jaargetijden.  

Groetjes, Daisy en Gina 

Vrijdag 17 november Ridderdag 

 

Op vrijdag 17 november hebben we de afsluiting van het project Middeleeuwen. Uw kind mag die 

dag gekleed gaan in de kleur van hun ridder. Bij Rode Roderick zit de groep van Karla/Leidy, Corina, 

Anne Charlotte/ Leidy en Gerard. Bij Witte Willem zit de groep van Liesbeth/ Lianne, Jolanda, 

Sietske/ Lianne en Sonja. 

We hebben die dag veel hulp nodig. Vanaf maandag hangen er intekenlijsten bij de klassen en kunt u 

zich aanmelden. Let op: we starten om 8.30 uur en het duurt tot 15.00 uur. Dit mag u echt niet 

missen, het zal vast een spannende dag te worden! 



Thema Middeleeuwen/sprookjes 

In de onderbouw is het thema Middeleeuwen/sprookjes in volle gang. Daarom konden de kinderen 

genieten van een poppenkastvoorstelling over Sneeuwwitje. Het sprookjes werd door veel kinderen 

nagespeeld in het, voor dit thema gemaakte, ridderkasteel. 

Circuit Middeleeuwen 

Tijdens drie middagen wordt er in de onderbouw een circuit georganiseerd waar de kinderen uit 

diverse onderdelen kunnen kiezen. Zo kunnen ze naar de riddergym of drama. Een schilderij of een 

glazen muiltje maken. Een kasteel knutselen of een echte koningskroon maken. Maar ook echte 

heksensoep staat op het menu. Hierbij een aantal foto’s om u een idee te geven van deze middagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Vanaf dinsdag 7 november starten wij op het Universum met SPACELAB workshops. 

Vandaag zijn wij hiervoor de klassen rond geweest om uitleg te geven over deze lessen. 

Hierbij willen wij u graag verder informeren over deze workshop.  

 

SPACELAB workshop  

 

Wanneer:  

1e groep: dinsdag 7, 14 en 21 november 2018 van 14:30 tot 15:30  

2e groep: dinsdag 28 november, 12 en 19 december 2018 van 14:30 tot 15:30  

Waar: openruimte in de hal 

Wie: voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar  

Kosten: €7,50 voor 3 lessen.  

Beschikbaarheid: We hebben in beide groepen plaats voor 8 kinderen, vol=vol. Het is 

noodzakelijk om bij alle 3 de lessen aanwezig te kunnen zijn.  

Inschrijven: De inschrijving kan worden gedaan per mail (uiterlijk voor maandag 6  

november) naar: spacelabalmere@gmail.com. Graag vermelden dat het om de lessen bij het 

Universum gaat. Bij de aanvang van de eerste les dient het volledige bedrag te worden 

betaald.  

Mocht er geen plaats meer zijn, wees gerust, er komen meer SPACELAB workshops aan. In 

dat geval, kunt u uw kind dan ook opgeven om op de extra lijst te komen. Wij zullen dan 

contact met jullie opnemen wanneer er nieuwe workshops zullen starten. 

Met vriendelijke groet,  

Floor in ’t Veld en Amanda de Gast  

namens Team SPACELAB 
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