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De leerlingen van groep 8 gaan bijna dagelijks helpen op de peuteropvang. In groepjes van 3
gaan ze in de ochtend een handje helpen. Iets simpels als een boekje voorlezen kan al leuk én
leerzaam zijn, voor beide partijen. Zo zijn ook de leerlingen mee gaan wandelen bij de
peuter4daagse en helpen ze mee met activiteiten rondom the Daily mile. Wat is het mooi om
te zien hoe onze grote leerlingen, onze kleinste leerlingen helpen maar ook zelf wat leren.

Bewegend leren in de onder- en middenbouw
Zowel in de onder- als de middenbouw wordt aandacht besteed
aan bewegend leren. Vooral het mooie weer biedt extra
mogelijkheden om met de kinderen buiten aan de slag te gaan.
Voorbeelden van activiteiten zijn: een wandeldictee, een
wandelwoordzoeker, keersommen estafetten en high five lezen.

POP-project bovenbouw
De bovenbouw is de afgelopen weken bezig geweest met muziek
maken in verschillende bandjes. De bandjes hebben in 5 weken
geleerd hoe ze muziek moesten maken met een eigen gekozen
instrument of zang. Dit allemaal onder leiding van Stan S.
(Hard2Get). Er is veel lawaai gemaakt de afgelopen weken met
een geweldig resultaat! Bekijk het filmpje van de Hoefer bandjes
en ervaar het zelf: https://youtu.be/hUwpFGd3zA4

Ontwikkelen naar referentieniveau 1F , 2F en 1S
De groepen 6, 7 en 8 hebben dit jaar de IEP-toets gemaakt. Dit is
een methode onafhankelijke toets, die laat zien waar kinderen
staan in hun ontwikkeling. De resultaten van deze toets worden
uitgedrukt in 1F, 2F en 1S niveau. Om deze resultaten voor u
begrijpelijk te maken, hebben we volgend filmpje gemaakt:
https://youtu.be/zwAsb2_YNTg

Nieuws uit de BSO
Het EK is in volle gang en dat laten wij niet ongemerkt voorbij gaan
op de BSO. Zo doen we verschillende dingen als flessenvoetbal, EK
muffins maken en sinaasappelsap persen. Vergeet natuurlijk de
foto met onze voetbalmannen én de bijbehorende tattoos niet!

BSO De hoefer
Benieuwd was BSO de hoefer allemaal doet? Bekijk
dan dit filmpje!
https://www.youtube.com/watch?v=5tbLnyWO93I&li
st=PLhqVRFcxZEBE98aPiHHp7ms7FvPYyMoz&index=4

