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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
‘Week van de Lentekriebels’ 
In alle groepen is vorige week volop aandacht besteed aan de 
‘Week van de Lentekriebels’. Na het nodige gegiebel en gelach 
waren de kinderen vooral erg geïnteresseerd en betrokken bij 
de lessen. 
In de groep is o.a. gesproken over de lichamelijke verschillen 
tussen jongens en meisjes. Wanneer loop je weleens in je 
nakie en wanneer is dat niet gepast. Ook hebben we het gehad over ‘Kriebels in je buik’. Ook 
in groep 3-4 zijn er kinderen die verliefdheid kriebels in hun buik hebben. Ook is er 
uitgebreid stil gestaan bij de geboorte van een kind en dan vooral de eigen geboorte. De 
kinderen hebben zelf een geboortekaartje gemaakt van zichzelf.  

Gymles 

De komende 3 weken komt meester Robin de gymlessen verzorgen. Hij geeft atletiek lessen. 
In de eerste les hebben de kinderen veel gerend en estafettes gelopen. 
 
 
 
Groep 5-6 
Zonnebloemen van Vincent van Gogh 
De tehatexlessen van groep 5-6 staan deze 
weken in het tekenen van schilder Vincent 
van Gogh. Dit schooljaar zijn diverse 
kunstenaars tijdens verschillende lessen de 
revue gepasseerd in groep 5-6. Uit de reacties 
van de leerlingen bleek steeds dat ze hier veel 
interesse in hebben. Een mooi moment om 
zelf aan de slag te gaan als echte schilder.  
 

Belangrijke data 
04-04  Theoretische verkeersexamen groep 7 
12-04  Koningsspelen 
16-04  t/m 18-04 Centrale eindtoets groep 8 
16-04  Schoolraad 
19-04  12.15 uur Start Meivakantie t/m vrijdag 3 mei  
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Samen met de hele klas wordt op dit moment gewerkt aan het schilderwerk ‘Zonnebloemen’ 
van Vincent van Gogh. Elke leerling maakt een of meerdere delen van dit schilderij. Daar 
komt meer bij kijken dan je in eerste instantie zou verwachten: kritisch kijken, kleuren 
mengen, afstemmen met de klasgenoten die het deel naast dat van jou aan het maken zijn. 
Kortom een lastige, maar leuke uitdaging met veel overleg en grote betrokkenheid. 
Natuurlijk kunt u over een aantal weken (een foto van) het eindresultaat bewonderen! 

 
 
                         


