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algemeen 

D it is de eerste nieuwsbrief/schoolkrant
‘nieuwe stijl’. Hij verschijnt in de week voor elke 
vakantie en hierin houden we jullie op de hoogte 
van ontwikkelin-gen in onze school, nieuwtjes en 
informatie uit de groepen.  

Binnen de Veste blijft in beweging… 

Onze school is continu in ontwikkeling. Door de 
impact van Corona is het soms best lastig om de 
gewenste stappen te zetten. Uiteraard maken we 
er ook nu, binnen de mogelijkheden die we heb-
ben, het beste van. 

We blijven denken in kansen en gaan dus ook 
weer stappen zetten met de school. De komende 
periode gaan we ons in ieder geval richten op 
een nieuw portfolio / rapport voor de kinderen. 

Ondanks de beperking in Coronatijd zijn we zelf 
niet tevreden over de rapportage die de kinderen 
een paar weken geleden hebben meegekregen 
naar huis. We gaan er voor zorgen dat kinderen 
aan het einde van het jaar een toegankelijke en 
completere rapportage mee krijgen, passend bij 
de visie en ontwikkeling van onze school. 

Wij blijven in beweging en grijpen deze bijzonde-
re periode ook juist aan om veel te leren. Bijvoor-
beeld met de inzet van digitale middelen, verbe-
tering van coachtechnieken en bewuster omgaan 
met instructies voor de kinderen. 

We doen ons best, zijn blij dat de kinderen mo-
menteel gewoon naar school kunnen, maar kij-
ken (waarschijnlijk net als u) ook heel erg uit naar 
het moment dat het allemaal weer wat 
‘normaler’ wordt … nog even volhouden dus 

De eerste nieuwsbrief/schoolkrant na de invoering 
van Parro heeft nu nog geen “echte”naam. Hier 
willen we verandering in brengen, maar daar 
hebben we hulp bij nodig.  
Daarom maken we er een prijsvraag van. 

Bedenk een mooie, originele, leuke, 
spannende naam voor de nieuwe 
schoolkrant
Deze nieuw naam mag je op een briefje inleveren 
bij je juf of meester. 

Natuurlijk wel je eigen naam en groep erop vermel-
den, want bij een prijsvraag hoort een prijs. 



schooltuin 

Achter de woningen die tegenover de school staan, werden een paar weken ge-
leden de eerste groenten geoogst en verwerkt tot heerlijke gerechten in verschil-
lende groepen. Van de spitskool is een heerlijke salade gemaakt en van de boe-
renkool maakten de kinderen een heerlijke stamppot. 

Vol enthousiasme wordt er van alles gezaaid en geplant. Kinderen zijn aan het 
werk in ‘eigen tuintjes’ en ook in de gezamenlijke tuin worden allerlei gewassen 
verbouwd.  

Wat fijn dat we ouders en zelfs opa’s en oma’s  hebben om met ons mee te den-
ken en te helpen om dit allemaal mogelijk te maken voor de kinderen! Sommige 
mensen helpen incidenteel, anderen zijn meer betrokken en helpen ook mee om 
te plannen en te organiseren. Alle hulp is welkom! Wilt u ook meedenken en/
of  meehelpen om dit tuinproject tot een succes te maken, dan horen we dat 
graag van u want we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 



Door Fenna B. & Hannah H. 

Veel kinderen zijn nu bezig in de schooltuintjes, 
er wordt gewerkt in groepjes van ongeveer 3 kin-
deren. Pas is er geschoffeld, geplant, gesnoeid en 
er zijn lieveheersbeestjes gered. En er is onkruid 
weggehaald, ook zijn er zaadjes geplant. Ieder-
een die zich er voor heeft opgegeven heeft zin 
om verder te gaan, er wordt ook al nagedacht 
over welke groenten er moeten gaan groeien. 

Wij zitten zelf ook bij de schooltuintjes en het is 
erg leuk om wat te doen met de natuur, ons 
groepje heeft pas geschoffeld en lieveheers-
beestjes gered van de schoffel ;) 

Er zijn ook kinderen geïnterviewd: 

Fynn: 

Verslaggever: Wat vind je van de schoolmoestuin? 

Fynn: Ik vind het leuk want dan kunnen we iets buiten 
doen, en dat je zelf zaadjes kan planten. Het is leuk dat 
je dan een resultaat ziet, en je hebt het zelf gedaan! 

Tygo:  

Verslaggever: Wat vind je van de school moestuin? 

Tygo: Leuk omdat je lekker in de natuur kan zijn en er 
wat voor kan doen. En dat je dingen kan oogsten en an-
deren helpen. 

Raf:  

Verslaggever: Wat vind je van de school moestuin? 

Raf: Leuk! 

Verslaggever: Waarom vind je het leuk? 

Raf: Omdat het een schoolmoestuin is! 

Verslaggever: En waarom vind je het leuk? Dat je zelf 
dingen kan maken? 

Raf: Dat je in een tuin zit 

Thijs:  

Verslaggever: Wat vind je van de school moestuin? 

Thijs: Leuk je buiten kan 
werken en zelf dingen 
kan maken 

Lizzie: 

verslaggever: Wat vind je van de school moestuin? 

Lizzie: Ik vind het een superleuk idee en het is ook iets 
anders dan het normale werk en we hebben daarin ook 
veel vrijheid:) 

Ziva 

Verslaggever: Wat vind je van de school moestuin?  

Ziva: Ja ikke... vind het wel  heel leuk! 

Verslaggever: En waarom? 

Ziva: Ik vind het leuk dat je zelf kunt bepalen wat je erin 
doet. 

Amy: 

Verslaggever: wat vind je van de school moestuin? 

Amy: Gewoon leuk! 

Verslaggever: En waarom? 

Amy: Het is gewoon leuk om buiten iets te doen! 

Twan 

Verslaggever: Wat vind je van de 
school moestuin? 

Twan: ja.. wel leuk! 

verslaggever: En waarom? 

Twan: Ja dat je zelf dingen kan 
planten! 



De afgelopen vier weken werkten en 
speelden de baby-dreumes, de peuter-
groep en de BSO rondom het thema 
Lente. Wat zijn er mooie knutsels ge-
maakt en leuke spelletjes gedaan! Van 
kuikentjes en vlinders tot mooie lente 
bomen vol bloesem. Ook is er naar 
kriebelbeestjes gezocht. We zagen bij-
en, wormen en lieveheerstbeestjes.  

Op de 0-4 jarigen groepen is het thema 
Knuffels deze week gestart. De kinderen 
mogen allemaal een knuffel meenemen 
van thuis. De knuffels mogen mee doen 
met spelletjes in de kring en we hebben 
gemerkt dat ze het gymmen ook heel 
leuk 
vin-
den!  

Op de BSO staat de week voor de meivakantie het 
thema Koningsdag centraal. We gaan koningsdagspel-
letjes doen en mooie dingen knutselen. Wat zijn we 
blij dat we weer helemaal open mogen en we alle kin-
deren weer kunnen zien.  



unit  

onderbouw 

Wat heerlijk dat we al weer zo’n poos ‘gewoon’ naar school 
kunnen. Vanaf de eerste dag genieten we weer met elkaar. 
Het was duidelijk te zien dat kinderen en juffen elkaar ge-
mist hadden. In die tijd is er al weer een hoop gebeurd in de 
klas. We hebben het gehad over de ‘lentekriebels’. Verliefd 
zijn, op wie kan dat allemaal? Elkaar aanraken, wanneer vind 
je dat fijn en wanneer niet? Haar, waar groeit dat eigenlijk 
allemaal? Een hoop stof tot nadenken en leuke gesprekken.  
Van de lentekriebels zijn de kleuters overgestapt naar de 
kriebelbeestjes. Op onze ramen zie je de bij en het lieve-
heersbeestje hangen. Natuurlijk hebben we het ook over 
andere insecten. Verderop zie je welke wij allemaal al ken-
nen. 
Helaas moet groep 3 nog apart blijven van de kleuters maar 
daar wordt ook hard gewerkt hoor! Schrijven, lezen, reke-
nen… de dag zit propvol! Dat we al heel goed kunnen schrij-
ven laten we jullie dan ook graag zien! Gelukkig hebben we 
tussendoor ook nog tijd om lekker te spelen, knutselen, zin-
gen en gymmen. Stiekem vinden we dat het allerleukst. En 
dan niet in ons eentje thuis maar met elkaar in de klas.  





De lievelingsdieren van een 

aantal kinderen uit groep 3 





unit  

middenbouw 

Voor groep 6 was het eerst wel even wennen om met 26 
kinderen in één lokaal te zitten. Zonder vriendjes uit de andere 
groepen. Inmiddels is iedereen er aan gewend en zijn we 
erachter gekomen dat het eigenlijk heel gezellig is! In de tijd die 
anders ver-loren ging aan wisselen van lokaal, kunnen we nu 
een spelletje spelen!  Afgelopen we-ken hebben we extra 
geoefend met stil werken. Dit viel eerst niet mee. ‘Zullen we 
vanmiddag spelen?’ ‘Mag ik jouw roze stift lenen?’ ‘Mag ik even 
naar de 
wc?’ ‘Wat moet je doen als je klaar bent?’ 
Na afloop kregen de kinderen die stil aan het werk waren een 
sticker. Het 
ging steeds beter! Iedereen heeft zijn stickerkaart al bijna vol. 
Wat gaat de beloning worden? 

We zitten nu in groep 4 en 5.  Groep 6 zit apart vanwege Corona. We missen ze 
wel.  We gaan ook soms naar de moestuin. En van de groentes die we geplukt heb-ben , 
hebben we een salade gemaakt. En we vonden de salade erg lekker.

Elke maandag gaan we naar de gym in Laco. De gym is erg leuk. We doen verschillende 
spelletjes zoals: voetbal, drie is te veel en we dansen ook. Als we terug zijn van gym gaan we in 
de middag ook knutselen.   

Elke vrijdagmiddag heeft groep 5 creamix. Juf Amy is er ook op maandag, dinsdag en vrijdag. 

Meike en Kayla 

Wij vinden het heel leuk in de 
middenbouw . Ook in de pauze 
spelen we leuk samen. We 
spelen voetbal. Dit kunnen we 
goed.  Rekenen is erg leuk en 
we werken hard .  

Pim en Djoni 

 Wist u dat? 

• Jado, Jijan en Aisha dit jaar mee
doen aan de Ramadan.

• Ook de kinderen  een eigen moes-
tuin hebben en daar ontzettend
van genieten.

• Wij afgelopen weken druk zijn ge-
weest met onze eigen lessen te be-
denken waarbij samenwerken cen-
traal staat.

• Wij bijvoorbeeld een les met de
Pop it en een Kahoot hebben ge-
maakt.

• Groep 6 de topografie van Drenthe,
Friesland en Groningen al kent!

We waren allemaal blij om elkaar weer te 
kunnen zien, niet meer via een schermpje, 
maar gewoon in het echt. Het is fijn om met 
elkaar te kunnen leren, werken, oefenen en 
spelen.  Samen “Vloeiend en Vlot”, sommen 
oefenen, topografie doen. En met de klas 
buiten spelen of naar de gymles gaan is ook 
weer leuk. 

Maar toch, het werken in de zogenaamde 
cohorten is anders dan wat we voor de 
jaarwisseling deden. De unit middenbouw 
heeft wat dat betreft na de lockdown 
misschien wel de grootste verandering 
doorgemaakt. Groep 4 en 5 werken samen in 
het ene lokaal met juf Esther en juf Joyce. En 
groep 6 werkt met juf Rosanne en meester 
Marc in het andere lokaal. Schuifdeur dicht, 
anders dan we gewend zijn.



“Goedemorgen, wat fijn dat je er 
bent!”,  

“Heb je nieuwe schoenen aan?”,  

“Gefeliciteerd met je verjaardag”, 

“Heb je goed geslapen vannacht?” 

Het is allemaal veel leuker, wanneer je het ‘s morgens “gewoon” 
bij de deur kunt zeggen in plaats van via een Meetmoment, daar 
zijn we inmiddels wel achter! “Gewoon” schrijven we nog wel tus-
sen aanhalingstekens, want helemaal gewoon is het natuurlijk niet. 
Boven dit stukje staat unit bovenbouw, maar ook dat klopt niet 
helemaal. De kinderen uit groep zes, die onze unit boven-
bouw een echte unit maakten, zijn allemaal in 1 groep aan 
het werk. Groep 6 is tijdelijk een eigen ‘unit’ geworden. Ge-
heel volgens de protocollen, maar daarmee verdwijnt ook 
datgene wat Binnen de Veste typeert; het samenwerken en 
samen leren met kinderen uit verschillende groepen. Het is 
even niet anders, we maken er het beste van.  

unit  

bovenbouw 

Wat overblijft is dan natuurlijk groep 7 en 8. Daar hebben we de draad 
weer opgepakt. We werken binnen Gynzy aan onze lessen en persoonlijke 
doelen, maar daarnaast is er nu ook tijd om andere lessen te geven. Zo zijn 
we begonnen met een nieuwe methode voor de zaakvakken. We geven dit 
schooljaar les uit verschillende methoden om zo te ontdekken welke me-
thode wij en de kinderen het prettigst vinden werken. Deze periode wer-
ken we aan het thema Europa. We leren over klimaten en landschappen. 
We werken ook weer met veel plezier aan vakken als studievaardigheden, 
muziek, creatieve vakken en we geven weer Kanjerlessen. Dit alles is met 
elkaar in een groep toch echt leuker dan in je eentje achter een scherm.  



 

Misschien heeft u thuis ook wel gehoord dat we werken met het les-
pakket ‘Lentekriebels’. Het woord zegt het al, we praten over verliefd 
zijn, seksualiteit, grenzen aangeven en bijvoorbeeld diversiteit. Voor 
sommigen een onwennig onderwerp merken we aan het gegiegel in de 
groep, anderen zijn al wat meer gewend om hierover na te denken en 
om hierover te praten. 

Alle kinderen uit groep 8 hebben zich intussen ingeschreven op een 
school voor voortgezet onderwijs. Zij maken in april nog de eindtoets 
en dan gaan we werken richting het afscheid van de basisschool. We 
duimen met elkaar, dat de plannen die daarvoor gemaakt zijn, ook echt 
door kunnen gaan. 

 

Via de app Parro sturen we u met regelmaat foto’s om zo toch een kijkje in de school te kunnen ne-
men, want er zijn genoeg dingen die wel door kunnen gaan! We gaan weer werken in onze mooie 
schooltuin de komende weken, we gymmen iedere week in Laco en we proberen creatieve activitei-
ten buiten invulling te geven. Wat u niet op de foto’s heeft gezien, maar wat zeker het vermelden 
waard is, is dat veel kinderen met meer plezier aan het lezen zijn. We hebben op school heel veel 
nieuwe boeken. Kinderen hebben zelf suggesties mogen doen en dat heeft geleid tot een enorme 
variatie aan boektitels. Voor ieders interesse en leesniveau valt er genoeg te kiezen.  

 

 

 

En aan het einde van een school-
dag?  

Dan zeggen we elkaar gedag.  

Nog niet met een hand, wel met 
een lach! 



In V4/5 zijn we de afgelopen weken aan het werk 
geweest binnen het thema ‘Kunst’. Zo hebben we 
allemaal een kunstenaar uitgekozen waarover we 
informatie verzameld hebben. Ook hebben we 
van de betreffende kunstenaar een kunstwerk uit-
gekozen en een poging gewaagd deze na te ma-
ken.  

We hebben ons verdiept in de verschillende stro-
mingen, en zijn zelf aan de slag gegaan met ab-
stracte kunst, Popart en optische illusies zoals het 
werk van Escher.  

Juf Jesse heeft, met haar kennis vanuit haar oplei-
ding op de kunstacademie, ons geleerd hoe je een 
portret moet tekenen. 

Hugo en Stian hebben een stukje geschreven over deze 
les:  

Het was leuk om te doen en je begon met een simpel 
rondje en dan ook allemaal schetslijnen tekenen. Je hebt 
bijvoorbeeld de afstand tussen je ogen, waar dan een 
derde oog tussen past. Als je vanaf je pupillen een rechte 
lijn naar beneden trekt, dan kom je bij je mondhoeken en 
vanaf de binnenste ooghoeken (of hoe dat ook heet) een 
lijn naar beneden trekt dan kom je bij je neusvleugels(er 
zijn nog veel meer dingen). Het duurde lang maar het was 
wel leuk en het werd ook wel mooi(vonden wij).  

 
Groetjes Hugo & Stian 

vitruvio 

onderbouw 



Mindstorms 
Zoals eerder vermeld doen we ook dit jaar weer mee 
met de Mindstormswedstrijd. We hebben vier teams 
die om beurten op vrijdag en maandag aan de robot-
missies en het project werken. Het project gaat over 
hoe je bv. lege parkeerplaatsen / open velden kunt ver-
anderen in speelmogelijkheden: Welke activiteiten kun-
nen we daar creëren? Hoe zorgen we ervoor dat onze 
spellen en activiteiten leuk en toegankelijk zijn voor alle 
betrokkenen?  
Helaas moeten we het stellen zonder de deskundige 
hulp van Chris, Sjoerd en Emanuel. Binnenkort bekijken 
we welke twee teams een kans verdienen om 
‘uitgezonden’ te worden naar de Zeeuwse ‘off season’ 
regiofinale. De teams met de beste inzet, samenwerking 
en ideeën maken een kans. De datum van deze wed-
strijd is al een aantal keer verzet. De planning is nu, dat 
op vrijdag 11 juni 2021 [indien de maatregelen het toe-
laten]  de Zeeuwse ‘off season’ regiofinale wordt gehou-
den. Off Season omdat de Benelux finale dan al is ge-
weest, waardoor de winnende teams hier niet aan zul-
len kunnen meedoen. Daarom mag het geen regiofina-
le heten. Het evenement zal plaats vinden in https://
industrieelmuseumzeeland.nl/ want daar is heel veel 
ruimte in een open loods die naast het museum ligt, 
waardoor voldoende afstand kan worden gehouden.  

vitruvio 

bovenbouw 

In het volgende deel van de 
schoolkrant een overzicht 
van diverse activiteiten van 
de laatste tijd van boven-
bouwers van Vitruvio. alle 
stukjes zijn geschreven door 
de leerlingen zelf.  

Hieronder stellen de teams zich aan u 

De mindstormers: Finn, Sebastiaan en Sepp 
 
Mindstorms is iets waar je je robot programmeert en er 
missies mee gaat doen en je gaat ook een kleine pre-
sentatie over je groep maken en over de robot, wat die 
kan. En je moet ook goed samenwerken en als de sa-
menwerking en robot goed gaan, dan kun je doorgaan 
naar de volgende ronde. Er gaan maar twee teams 
door…. 

 

Hallo! Wij zijn de Technical Masters (Jason 
Pascal en Quinten) 
Ons idee is om een AR Speelwereld te ma-
ken voor kinderen. 
Dan kan je dus met virtuele kinderen tikker-
tje doen. 
(je hebt wel een AR Bril nodig en een groot 
open veld) 

Wij denken dat we wel doorgaan want de 
samenwerking is goed en de robot kan rede-
lijk veel missies  

 



 

Evan: ik vind het bouwen erg leuk en onze 
robot is kapot omdat hij niets deed en de 
batterij was vol met %81. Toen hebben 
we hem laten herstarten door iemand en 
toen deed hij het weer... 

 

Raf: het is leuk, alleen de tegenslagen zijn 
wel jammer.  
Het bouwen vind ik ook heel leuk... 

 

Abbey: Ik vind het leuk, vooral het pro-
grammeren. De tegenslagen waren alleen 
jammer. Zoals de robot die kapot was. 
Gelukkig hebben we het kunnen maken…  

 

Jeremiah: Mindstorms is leuk en leer-
zaam, je leert dingen zoals: Teamwork, 
bouwen en doorzetten. Het project vond 
ik een van de leukste dingen. Soms was 
het wel even lastig. Maar samen kwamen 
we er doorheen… 

Legolympia  

Ons team bestaat uit:Tygo, Casper, Thijs, Billy, Ilian. Onze robot heet Legolympia bot. 
In onze groep is teamwork noodzakelijk. In het begin was het teamwork matig. Maar nu is het heel goed. 

Wat is mindstorms? 

Mindstorms is dat je een lego robot maakt die bepaalde missies kan. Je moet de robot programmeren. En 
er zijn 4 teams en er kunnen er 2 door. Ze kijken naar inzet en samenwerking. De teams die door mogen 
gaan, gaan naar een wedstrijd. 

Wat is het project en wat moet je doen? 

Elk jaar is er een project bij mindstorms. Het project van dit jaar is sport en beweging. 

Bij project doe je onderzoek over een onderwerp. Dat past bij beweging. Wij maken een muurkrant en ma-
quette over een speeltuin voor gehandicapten op een oude parkeerplaats die niet meer wordt gebruikt 
zodat gehandicapten gewoon lekker kunnen bewegen en die oude parkeerplaats is weg.  

Wat waren de tegenvallers? 

Mindstorms is leuk. Alleen soms niet, want we hadden wat tegenvallers. Namelijk in het begin was er een 
ruzie over de naam. En We konden eerst 4 missies maar toen raakten we alle programma's kwijt en dat 
was heel stom!!! 

Uiteindelijk kwamen we eruit. En gingen verder het ging toen heel goed. 

 

 

Nog iets over de robot: 

Een ev3 steen is eigenlijk het belangrijkste 
stuk van een lego mindstorms robot, om-
dat die alles bestuurt. Als je geen ev3 
steen heb dan werkt de robot niet. Je 
moet je chromebook of je ipad verbinden 
met de ev3 steen. Dan kan je de ev3 steen 
programmeren. Op de ev3 steen sluit je 
ook alle motoren en sensoren aan. 

 
dit is onze ev3 steen  



Schaaktoernooi:  

Zeeuws kampioenschap 2021. door Niels - v8 
Het Zeeuws Kampioen Schoolschaken is op zaterdag-
middag  17 april. Het is een online schaak toernooi 
omdat het door corona niet in een zaal kan. Het is op 
Chess.com, een schaak platform.  
Er is dit jaar 1 team, met de volgende deelnemers: 
Niels van Sighem, op bord 1, Casper van Marion, op 
bord 2, Sebastiaan van der Maas, op bord 3, en Raf de 
Rijke, op bord 4.  

English Drama 

‘Hoi, ik ben Jeremiah en zit in groep V7, ik ga een stukje 
schrijven over English Drama.’ 

  ‘Aan het begin van het jaar konden kinderen kiezen 
uit een aantal verschillende specials.’ ‘Specials zijn 
extra vakken die kinderen in vitruviotijd kunnen 
doen.’ ‘Waaronder English Drama.’ 

  ‘English Drama is een special waarbij je heel 
veel met toneel doet, zoals spelletjes, ruimtes 
en je personage verwerken.’ ‘We zijn zoal nu 
bezig met de musical Annie.’ 

  ‘Annie is een meisje dat in een weeshuis 
woont, en haar ouders zoekt.’ ‘We doen al-
leen scene 1, de slaapkamer scène.’ ‘Onze 
docent is gelijk onze engels docent, juf Marja.’ 
‘Het is ook een heel aardige juf.’ ‘Alles gaat ei-
genlijk een beetje in het engels.’ ‘De spelletjes 
zijn Engels, het script van de musical is Engels en 
de liedjes zijn Engels.’ ‘We hadden vooral veel lol.’ 

Muziek special 

Nu zijn we met muziek dit aan het doen: 
We zijn nu met een  opdracht: Trash music. 
Muziek maken van afval. Er zijn super leuke 
ideeën voorbij gekomen: een drumstel, toe-
ters etc. 

------------------------------------------------------------
Andere kinderen zijn bezig met een podcast 
in te spreken. Een van de kinderen mag de 
podcast inspreken. De kinderen die strijden 
om de podcast in te spreken zijn: Hannah, 
Hayden,Tessa,Sophie,Guusje, Abbey en 
Lizzie  

De muziekles wordt gegeven door: Juf Cathy 

 

Geschreven door: Lizzie Neele en Ziva Wijers.  

In de groepslessen zijn we aan de slag gegaan in 
“Hubs”. Dat is een virtuele ruimte. De kinderen 
moesten een verhaal bedenken, dat zich in de 
ruimte afspeelt, met daarbij passende muziek 
voor de sfeer. Daarna zijn er leuke muzikale crea-
ties gemaakt met het programma “Incredibox”. Er 
is een gratis versie en een betaalde versie. In de 
betaalde versie zitten veel meer opties, maar in 
de gratis versie zijn ook al hele leuke dingen te 
maken. Je kunt er online mee aan de slag, maar er 
is ook een app. Klik op de link om naar het resul-
taat te gaan: 

https://www.incredibox.com/
mix/0f933141cac91095807a-v1  

Wat vinden de kinderen ervan, die bij muziek zitten: 

Ziva: ik vind het superleuk. 

Hannah: ik vind het leuk en dat je zelf dingen kan cre-

ëren. 

Lizzie: ik vind het een super leuke opdracht. 

Hayden: wel leuke opdracht. 

Finn F: ik vind het leuk. 

Abbey was ziek, maar vindt het ook leuk, denken wij. 

Guusje: ik vind het heel leuk en de juf is heel creatief. 

Tessa: heel leuk. 

Pascal: wel leuk. 

Niels: STOM!!!!!! 



Knikkerbanen 

(door Twan en Finn) 

We hebben zes keer aan de knikkerbaan kun-
nen werken je mag het zo hoog mogelijk ma-
ken en je mocht eigenlijk al na vijf weken 
meenemen maar daarna mag je nog een keer 
aan werken. Het was bedoeld als creamix en 
om lekker te knutselen met lijm en papier en 
hem uiteindelijk te presenteren en ze te laten 
zien aan iedereen. Je kan er lekker mee knik-
keren als je je verveelt. 

Hiernaast zie je de knikkerbaan, die we heb-
ben gemaakt. Hieronder nog een paar foto’ s 
van de tweede presentatie. 

Wilgentakken. 

De afgelopen weken zijn de twee tipi’s, 
die op het schoolplein staan hersteld. Er 
waren nog wat takken over en daarmee 
werd volop gespeeld. Een van de spelle-
tjes was: ronddraaien met de tak en er-
over springen. wie niet goed timet is af en 
moet gaan draaien. De takken zijn nu op-
geruimd, dus dit kan nu niet meer, maar 
je kunt het ook doen met een lang touw 
en een balletje eraan…. 




