
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma 21 feb   Ouderavond klas 4 
Vr 25 feb   Toneeluitvoering klas 1 
Ma 28 feb   Start voorjaarsvakantie 
Wo 9 + do 10 + wo 16 mrt Oudergesprekken 
Di 15 mrt   Ouderavond klas 6 
Do 17 mrt   Kangoeroewedstrijd / Ouderavond klas 5/6 
 
Mee naar het Buitenlokaal 
Iedere woensdagochtend is meester Joey te vinden op de boerderij even buiten Warnsveld 
waar het 'Buitenlokaal' is gevestigd. Deze week mocht ik een keertje mee. 

 
In het Buitenlokaal komen zeven kinderen bijeen om te 
werken, te leren en te knutselen. Vier kinderen van onze 
school en drie van de Berkel werken onder toeziend oog van 
twee boerinnen en meester Joey aan echte boerderij-
activiteiten: kalfjes voeren, hokken uitmesten, groenten 
verbouwen en oogsten, boter maken etc. In de winter ligt een 
aantal werkzaamheden stil, maar zodra de lente weerkeert is 
er buiten van alles te doen. De kinderen komen om half 9 met 
overall aan om de grote tafel in de schuur zitten, zodat de 
taken verdeeld kunnen worden. 
 
Na 45 minuten fysieke arbeid komen ze weer binnen en 
pakken hun schooltaak: een overzichtelijk pakketje reken- en 
taalwerk, door de leerkracht vanuit school meegegeven. 
Marijt, die zowel boerin als juf is, kan de kinderen helpen. 

Aangezien ook Nathalie en Joey aanwezig zijn, is hulp bij het schoolwerk nooit ver weg en hoef 
je nooit lang te wachten. Het lijkt erop dat na een portie frisse lucht en beweging, het 
cognitieve leren beter gaat: er wordt niet getreuzeld, gezeurd of geprotesteerd. 
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De pauze is gezellig: met elkaar bij de houtkachel smaakt 
de meegebrachte boterham goed. De tweede helft van 
de ochtend wordt er geknutseld, gekookt of gebakken 
en er wordt een vuurtje gestookt. 
 
'Dit is de leukste dag van de week', zegt de één. 'Nog 
leuker dan de Efteling', zegt de ander. 
'Hier kunnen 
praktisch 
ingestelde kinderen 
laten zien waar ze 
goed in zijn', zegt 
de boerin, 'en hoe 
fijn is dat, als het op 
school niet altijd 
lukt ...' 
 

Uiteraard wordt op school goed gekeken welke kinderen 
hiervoor in aanmerking komen. Intern begeleider en 
leerkracht nemen hierover het besluit. De kosten worden 
gedekt door de deelnemende scholen. 
 
Angela Machiel, leerkrachtondersteuner 
 
 
Klas 4 op reis door vier Nederlandse provincies 
In de vierde klas maken we de wereld steeds een stukje groter. We begonnen met de periode 
Zutphen en verruimden daarna onze blik door het kijken naar de provincies van Nederland. Vier 
provincies kwamen aan bod: Gelderland, Zeeland, Noord-Holland en Friesland. 

 
De kinderen maakten een reuzekaart van Nederland 
en schreven alle provincies en hoofdsteden op. Een 
mooie uitdaging om in groepjes van vier of vijf 
kinderen tot één grote en kleurrijke kaart te komen.  
 
Ze leerden over de bevolkingsdichtheid, 
grondsoorten, de industrie, diensten, landbouw en 
bijzonderheden van deze vier provincies. 
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Ze weten nu hoe heuvels van de Posbank zijn ontstaan in de provincie Gelderland, ze  hebben 
gezien hoe de watersnoodramp het leven in Zeeland heeft beïnvloed en waarom de 
bloemenveiling in Noord-Holland dichtbij luchthaven Schiphol is. We zongen ook vele, vele 
malen het Wilhelmus van Nassouwe.  
 
Misschien wel het leukste was het om, behorende bij de provincie Friesland, in deze periode de 
Elfstedentocht te ‘schaatsen’ rondom de school. Gelukkig geen 199km, maar wel met 
aftekenkaart op zoek naar de elf steden om het elfstedenkruisje te verdienen. Inclusief klunen!  
 
Lianne Eijkelkamp en Yvonne Vruggink, leerkrachten klas 4 
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Klas 3: ambachten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kleuterklas juffie Enny en Juffie Rafaëlla 
Het vrije spel is een heerlijk moment in de kleuterklas. Dagelijks spelen de kinderen in het rode 
huisje, ze maken een hutje, bouwen met blokken, puzzelen, leggen een treinbaan of gaan 
tekenen of knutselen. De sfeer tijdens het vrije spel is fijn. Ieder kind zoekt zijn of haar eigen 
weggetje. Ieder speelt zijn eigen spel. De één uitbundig de ander rustig aan tafel. De kinderen 
op de foto bovenaan de volgende pagina bouwden een dierentuin van grote blokken. 

Nuri 

Pelle 

Abel 
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Regelmatig bied ik de kinderen een activiteit die ze 
bij mij aan tafel mogen komen doen. 
Deze week maakten we een klein sneeuwpopje 
van bijenwas. We maakten de bijenwas (die al even 
in een schaaltje op de verwarming had gelegen) 
zacht in onze handen en vormden er een groot en 
een klein balletje van, voor de buik en het hoofd. 
De ogen, de wortel als neus en de knopen vonden 
de kinderen het leukst en het makkelijkst om te 
maken. De hoed en de 
sjaal werden wat 
moeilijker gevonden. 
Maar, met wat 

aanwijzingen en hulp lukte het ieder kind om een mooi 
sneeuwpopje te maken, waarbij elk kind er toch een eigen draai 
aan gaf. Zo vroeg Olaf bijvoorbeeld: “Juffie heeft een sneeuwpop 
ook weleens een pet op i.p.v. een hoed?” Toen mijn antwoord 
positief was maakt Olaf vervolgens een sneeuwpopje met een 
mooie groene pet. 
 
De verscheidenheid aan sneeuwpopjes is hier te zien: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dat kleuters van herhaling houden weten we. Het verbaasde me dan ook niet dat verschillende 
kinderen, nadat ze hun sneeuwpopje af hadden, aan me kwamen vragen of ze er nog één 
mochten maken. Natuurlijk mocht dat. En de dag er na kwam Faas (4 jaar) zelfs zeggen dat hij 
er nóg een (de derde) wilde maken. Zo gaat dat, het proces van leren is voor kleuters fijn en 
een beetje moeilijk, maar als de kleuter na de eerste of tweede keer zeker weet dat hij iets 
goed kan, is het nog fijner om het geleerde te herhalen. Wat een voldoening gaf het Faas toen 
hij het derde sneeuwpopje echt helemaal zelfstandig kon maken. 
Enny Post, kleuterjuf 

Bijlagen:  Informatie vanuit MR vergadering | herhaling: AvO Verdiepingsavonden en Vacature 
projectleider Haps  


