
           
 
NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG 
 

Duurzame kunst op de Pimpelmees 
 
De kinderen hebben samen met kunstenares Ilona in het kader van het thema “duurzaamheid” een 
kunstwerk gemaakt met wol. Op een houten plank waren twee witte vellen papier geplakt. Eerst werd 
er gevoeld aan de wol. Dat voelt zacht. Daarna mochten ze met stukjes wol figuren leggen, rondjes en 

strepen. Daarna mochten de kinderen de bovenlaag van het papier 
eraf halen. Hieronder plakte het, wat de kinderen heel grappig 
vonden. De stukjes wol werden erop geplakt. Kijk naar het resultaat 
op de foto’s. Prachtige kunstwerken van wol! 
 

           
 

 
NIEUWS VAN DE BSO 
 

Opruimen in de buurt door de BSO 
 
Ook op de BSO zijn de kinderen druk in de weer met het thema duurzaamheid. 
Diverse activiteiten komen aan de orde die daarbij aansluiten. Zo ook de 

activiteit ‘opruimen in de buurt’. Deze activiteit is zeer geliefd bij 
de kinderen, wat er voor zorgde dat we een aantal middagen 
met een groep van 15 à 20 kinderen de buurt door zijn geweest 
om zoveel mogelijk vuil op te ruimen. Met vuilniszakken, 
handschoenen en veel enthousiasme zochten de kinderen in 
alle perkjes en struiken naar plastic, karton en ander afval.  

Naast al het harde werken om de buurt schoon te 
krijgen, was er ook een hele bijzondere vondst. 
Damiano vond een schedel! Skip, onze natuurcoach, 
heeft deze schoongemaakt en bestudeerd. Het blijkt 
 een kattenschedel te zijn. Zo zie je maar, afval opruimen in de natuur is niet 
alleen goed voor het milieu maar ook nog eens onwijs leerzaam en leuk!  
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NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Grote Rekendag 3 april 
 
Het is weer zo ver; 3 april is de jaarlijkse Rekendag! Deze hele dag staat in het teken van rekenen. De 
titel van deze Rekendag is “Uit Verhouding”. De kinderen verkennen tijdens de Grote Rekendag 
situaties waarin sprake is van verhoudingen. In veel van de activiteiten zijn de verhoudingen anders 
dan je verwacht. Bij het aanpakken van de problemen zijn kinderen bezig met het domein 
verhoudingen, maar ook met meten en meetkunde. We starten deze dag met een schoolbrede 
opdracht (deze zal na de inloop plaatsvinden); daarna gaan de kinderen in hun eigen groep aan de 
slag.  
 
Het lijkt ons leuk als die dag zoveel mogelijk kinderen in een shirt naar school komen waar een 
cijfer/getal opstaat. 

 
Afsluiting themaweek 29 maart 
 
Op vrijdag 29 maart van 11.00 – 11.45 uur wordt de themaweek over duurzaamheid afgesloten. Alle 
ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de spannende finale. De 
duurzame wensen, die de kinderen van tevoren hebben gemaakt, worden tijdens de finale in een 
tijdscapsule gestopt en op het schoolplein in de grond begraven. Over 15 jaar wordt gekeken of het uit 
is gekomen………!  

 
Even voorstellen …  
 
Beste ouders,  
Ik ben Viët Hung Nguyen en 18 jaar oud. Ik kom een halfjaar stage lopen bij groep 5/6 (de 
Leeuweriken). Ik wil me graag even voorstellen: ik ben een eerstejaars PABO student op de HAN in 
Arnhem. Ik ben dus in opleiding om een echte meester te worden. Ik hoop natuurlijk dat ik op mijn 22e 
echt kan gaan beginnen als meester. Mijn hobby’s zijn fitness, gamen en naar de bioscoop gaan. 

 

 
 
 
Belangrijke data 
 
29 maart  : Afsluiting themaweek om 11.00 uur 
3 april   : Grote Rekendag 
4 april   : Schriftelijk verkeersexamen groep 7 
8 april   : Spelletjesmiddag groepen 1-2 
10 april   : Praktisch verkeersexamen groep 7  
10 april   : Schoolvoetbal 
12 april   : Palmpasen 
 
 

Namens het IKC-team, 
Wim Oosterman 


