
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jaargang 21, nummer 4, 7 maart 2017 

 

Uit de bouwen 

 

Beeldende Vorming: 

De afgelopen weken hebben kinderen uit de klas van Dominique/Nikee en Brigitte tijdens de bevo-

les bijzondere zelfportretten gemaakt aan de hand van knipselkunst.  

Ze hebben eerst nagedacht over zichzelf en hebben zich daarbij de volgende vragen gesteld: wie ben 

ik, wat/wie is belangrijk voor mij en hoe zien anderen mij? Dit hebben ze vertaald in tekeningen, 

bijv. een hockeystick of een boek. Vervolgens hebben kinderen elkaar hierover geïnterviewd. 

Zo kwamen ze tot diepere betekenissen waarom ze voor deze onderwerpen kiezen, zoals 

vriendschap, trots zijn op jezelf en je vrij voelen. Deze begrippen probeerden ze in een symbool te 

vangen en een plek te geven in hun portret.  

De resultaten mogen er zijn! Beslist de moeite waard om ze eens van dichterbij te gaan bekijken. 

 

Muziek: 

In de onderbouw zijn we momenteel bezig met het leren van liedjes over dieren, in verband met het 

uitstapje naar de dierentuin binnenkort. Er bestaan veel liedjes over dieren en de kinderen zingen ze 

graag! We sluiten de les vaak af met een kringspel. Ook zijn we sinds kort begonnen met het solo 

zingen. Het is best spannend om voor de klas een lied te zingen. Door er vroeg mee te beginnen valt 

het eigenlijk best wel mee. De bedoeling is dat elke week twee kinderen iets mogen laten horen. 

Ook in de middenbouw zingen we solo, op een ander niveau met andere liederen. In de 

middenbouw werken we aan nieuwe liederen, canons en we luisteren naar muziek die ons raakt. 

In de bovenbouw schrijven we een lied. De kinderen mochten zelf een onderwerp uitkiezen en 

werken daar alleen, met z’n tweeën of drieën aan. Daarnaast luisteren we naar hét muziekstuk van dé 

componist Johann Sebastian Bach, de Matthäus Passion. Als afsluiting van de les laten de kinderen 

hun favoriete muziek aan elkaar horen. 

 

Onderbouw: 

In de onderbouw besteden alle klassen natuurlijk aandacht aan het voorjaar en de lente die over een 

paar weken begint. De kinderen hebben zin in de lente en hebben er allerlei ideeën bij, zo denken 

sommige van hen dat ze dan gelijk zonder jas en in korte broek naar school kunnen. Kortom het is 

goed om aandacht te besteden aan de verschillen tussen de seizoenen in de klas! 

Daarnaast is elke klas natuurlijk ook met zijn eigen thema bezig, in een van de klassen wordt er al 

een paar weken heel veel geleerd over het menselijk lichaam, in een andere klas gaat het over dieren 

en hoe je de mannetjes, vrouwtjes en de jonge dieren noemt en in weer een andere klas gaan ze 

starten met lessen over dino's. De kinderen krijgen natuurlijk heel veel informatie tijdens deze lessen, 

maar ook wordt er gezongen, geknutseld en zo meer. 

Over een paar weken hebben wij ook ons uitje naar Artis.... Op donderdag 23 maart gaan wij daar 

met alle onderbouw klassen naartoe. Meer informatie over dit uitje volgt nog. 

 

 

 

Grote 

Bickersstr. 102 
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Middenbouw: 

Het schaatsen was weer een leuk uitje, waar we erg van hebben genoten. Het was mooi weer en we 

hebben flink wat kilometers afgelegd! Daarna konden we genieten van een welverdiende 

voorjaarsvakantie.  

Op rekengebied hebben we in de middenbouw extra aandacht voor het automatiseren. Plus- en 

minsommen onder 20 en de keer- en deeltafels worden extra geoefend. We doen leuke spelletjes in 

de klas, om hier steeds wat sneller in te worden!  

 

Bij het kosmisch onderwijs staat het thema: Het heelal en de planeten in ons zonnestelsel centraal. 

Zo zullen we het onder andere hebben over de maan en haar invloed op de aarde. En wat is eigenlijk 

het verschil tussen een meteoriet en een meteoor? Binnenkort kan uw kind u er alles over vertellen!  

 

Bovenbouw:                                                                                                                                                      

Al voor de voorjaarsvakantie zijn we gestart met de “Oude Grieken”, met onder andere aandacht 

voor de Griekse godenrijk, de Olympische Spelen, het menselijk lichaam en - uiteraard - democratie 

en het bestuur van Nederland. Dat past lekker in de aanloop naar 15 maart! 

In alle klassen werken de kinderen deze paar weken aan bordsommen: iedere dag wat cijferend 

rekenen, elk kind op zijn eigen (groeiend) niveau, gewoon om de vaardigheden in te slijten.  

De achtste groepers zijn heel druk geweest met het bezoeken van middelbare scholen en de  

zevende groepers hebben hun eerste schooltuinlessen gekregen. 

Bij muziek zijn de kinderen bezig met een eigen compositie-opdracht gekregen, waar ze in groepjes 

enthousiast aan werken. Op de donderdagen werken sommige kinderen in het Werklab, waar een 

spannende Rube Goldbergmachine wordt gebouwd. 

Kortom: het bruist weer op De Eilanden! 

 

Tot slot:  

Wist u dat u na schooltijd altijd welkom bent om met uw kind in de klas te komen kijken? Kinderen 

vinden het vaak heel leuk om hun werkjes te laten zien en te vertellen wat ze geleerd hebben! Wij 

vinden het ook leuk als u tijdens het werken een kijkje in de klas komt nemen. Daar kunt u een 

afspraak voor maken bij de leerkracht. 

 

Geboren 

10 februari 2017 

Elin Hendrikx, dochtertje van juf Michelle. 

Moeder en dochter maken het goed. 

 

Vervanging Michelle Hendrikx 

Sinds vandaag is ons team uitgebreid met een nieuwe collega: Koen Mulder. Koen zal de komende 

tijd het ouderschapsverlof van Michelle Hendrikx invullen. Hij is op school op dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. Nelleke Hofstra begeleidt de groep op maandag. Wij wensen Koen veel 

plezier de komende tijd met kinderen, ouders en collega’s. 

 

Alvast voor in de agenda: 

 

Dinsdag 4 april 20.00 uur  

 

Ouderavond: thema rekenen  

 

 



 

 NSA  

Geef je nog op voor de NaSchoolse Activiteiten! 
 
De inschrijvingen voor de naschoolse activiteiten zijn inmiddels gestart! U kunt uw kind nog 
inschrijven t/m 7maart! Ga naar www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl, kies uw stadsdeel en de 
school en groep van uw kind, bekijk het aanbod en schrijf direct in bij de gewenste activiteit. De 
activiteiten starten in de week van 13 maart t/m de week van 10 juli. 

 
Kook Karavaan groep 3/4/5 
Eeuwen lang was de zijderoute de belangrijke verbinding tussen oost en west. 
De zijderoute verliep langs veel landen. In de lessen zullen we de gezonde 
gerechten uit deze landen gaan maken. Wees er snel bij, anders mis je de 
kook Karavaan! 
 

Dag:  Dinsdag 
Tijd:  15.30 – 16.45 u 
Waar:  Reel Activiteitencentrum – Kantine – Tussen de Bogen 16 
Start:  14 mrt t/m 11 juli 2017 

 
Streetdance groep 3/4/5 
Heb je een goed ritme gevoel of wil je het leren? En houd je er van om te 
dansen zoals in videoclips van MTV? In deze stoere dansles voor meiden én 
jongens leer je allerlei coole moves uit de danswereld. Hierbij worden ook 
invloeden vanuit de hiphop en streetdance gebruikt. Je leert verschillende 
dansen/choreografieën. Aan het einde van het blok laten wij deze strakke 
dansen zien aan medescholieren, familie en vrienden in een presentatie. 
Dag:  Maandag 

Tijd:  15.30 – 16.30 u 
Waar:  Reel Activiteitencentrum – Spiegelzaal – Tussen de Bogen 16 
Start:  13 mrt t/m 10 juli 2017 
 

Chinees: Cultuur & Karakters groep 4/5/6 
Het zal niemand ontgaan, China komt eraan! Een goed idee om daarom 
Chinees te leren. Tijdens deze cursus leer je op een leuke manier een aantal 
basiskarakters lezen, schrijven EN spreken. Na 15 lessen ken je al bijna 30 
karakters! Maar je leert het land China ook beter kennen. De keizers en de 
Grote Muur komen voorbij maar ook moderne popsterren en nog veel meer. Is 
Chinees wel te leren? Ja! En het is makkelijker dan het lijkt. Voor je het weet 
kun je een aantal van die geheimzinnige karakters ontcijferen. Zai Jian 
Dag:  Dinsdag 

Tijd:  15.30 – 16.30 u 
Waar:   De Burghtschool – Technieklokaal – Keizersgracht 41 
Start:  14 mrt t/m 11 juli 2017 
 

DJ-Cursus groep 6/7/8 
Twee violen en een trommel en een fluit... Muziekles anno nú kan leuker, 
stoerder en leerzamer. In deze DJ-lessen geen xylofoon, trommel en triangel. 
Echte professionele DJ-sets staan te wachten op de DJ's in spé! Deze DJ-
cursus is speciaal voor kinderen t/m 12 jaar ontwikkeld. Op een 
laagdrempelige wijze worden de DJ-technieken behandeld. We werken in 
kleine groepjes en sluiten natuurlijk af met een spetterende show!  
Dag:  Donderdag 
Tijd:  groep 1: 15.30 – 16.10 u groep 2: 16.10 – 16.50 u groep 3: 
16.50 – 17.30 u 

http://www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl/


Waar:   Reel Activiteitencentrum – Spiegelzaal – Tussen de Bogen 16 
Start:  16 mrt t/m 13 juli 2017  
 

Gitaarspelen groep 6/7/8 
Lijkt het jou leuk om gitaar te kunnen spelen? Tijdens deze cursus maak je 
kennis met de gitaar en ontdek je of gitaarspelen iets voor jou is. Voor de 
groep staat Gimley, een ervaren gitarist en gitaardocent die in het binnen- en 
buitenland veel optreedt. Hij leert je de basis van de gitaar: Een aantal 
akkoorden, deuntjes en vooral het plezier van gitaarspelen. Tijdens deze 
cursus zal je ook het gitaarschrift leren, waardoor je zelfstandig liedjes op 
kunt zoeken en leren.  

Dag:  Dinsdag 
Tijd:  15.30 – 16.30 u 
Waar:   Claverhuis – Elandsgracht 70 
Start:  14 mrt t/m 11 juli 2017 

 
   Programmeren met Bomberbot groep 6/7/8 
Gebruik jij ook dagelijks technologie? Kijk jij televisie, speel je spelletjes op 
de computer, tablet of misschien wel op de Playstation of de Wii? Heb jij je 
wel eens verbaasd over hoe deze apparaten nu eigenlijk weten wat ze 
moeten doen? Ze hebben geen hersenen en kunnen helemaal niet zelf 

nadenken. Wij mensen hebben deze apparaten geprogrammeerd. Niet alleen de televisie, computer en 
spelletjes zijn geprogrammeerd, maar ook de magnetron en zelfs vliegtuigen zijn door mensen 
geprogrammeerd! Het leuke is dat jij ook kunt leren programmeren! In deze cursus leer je programmeren met 
Bomberbot. Bomberbot is een robot, die jij met instructies (opdrachten) aanstuurt om de kortste route in een 
doolhof te lopen. Hoe minder instructies, hoe beter de oplossing. Met Bomberbot leer je de logica achter het 
programmeren en ondervind je aan den lijve welke oplossingen wel en welke niet werken. Ook bedenk je 
levels, die je medecursisten mogen oplossen. Hou je van puzzelen en vind je het leuk de beste oplossing te 
bedenken? Geef je dan op voor Bomberbot! 
Dag:  Maandag 
Tijd:  15.30 – 16.30 u 
Waar:   Claverhuis – Elandsgracht 70 
Start:  14 mrt t/m 11 juli 2017 
 

Zingen! Little Voices groep 3/4/5 
Iedereen kan zingen! De één zingt misschien heel hard, de ander heel 
zachtjes en zo zijn er nog heel veel verschillen, maar iedereen zingt wel 
eens. Als je zingt, kun je laten horen waar je aan denkt, waar je over droomt 
en ook wat je erbij voelt! In deze cursus zingen gaan we met een groep 
kinderen uit de middenbouw heel veel mooie, lieve, vrolijke, droevige, 
feestelijke en stemmige liedjes zingen. We gaan niet alleen zingen, maar 
ook bewegen!  
 

Dag:  Donderdag 
Tijd:  15.30 – 16.30 u 
Waar:   Claverhuis – Elandsgracht 70 
Start:  16 mrt t/m 13 juli 2017 
 
Daarnaast zijn er nog verschillende anderen activiteiten op verschillende locaties bij jouw in de buurt! 
Daarnaast zijn er zijn nog een plaatsen vrij bij: Circus groep 3/4/5, Krav Maga Kids en Typen! 
 
Heeft u vragen over de activiteiten of lukt het inschrijven via de website niet, neem dan contact op met  
Wanda Broers, 
E: wbroers@dock.nl  
T: 06 2232 9474  

 
GA NAAR WWW.NASCHOOLSEACTIVITEITEN-AMSTERDAM.NL EN GEEF JE OP! 
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