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Uit de bouwen 

  

Onderbouw 

In de onderbouw zijn we de afgelopen weken met het thema herfst bezig geweest. In sommige 

klassen hebben de kinderen dingen geleerd over de paddenstoel, in een andere klas leerden ze van 

alles over de eekhoorn. We zijn naar het bos geweest en hebben een boswandeling gemaakt onder 

leiding van een boswachter. Ook hebben we een bezoek gebracht aan het bosmuseum.  

Op dit moment leren de kinderen in de klas van Sandra en Wendy van alles over de regenworm. In 

de klas van Tatiana gaat het over de slak. De klas van Mila bestudeert de waterkringloop en bij 

Robiene en Caroline gaat het over dieren die een winterslaap houden. 

Naast alle herfstactiviteiten is er ook hard gewerkt met het materiaal, zijn er taal- en rekenspelletjes 

gedaan, zijn er liedjes gezongen, is er geknutseld en kennen de kinderen weer een aantal nieuwe 

Engelse woorden. Weet u al wat een " Acorn " is? Zo niet... vraag het uw kind. 

Natuurlijk gaan we nu ook in alle klassen aan de slag met Sinterklaas.... 

Benieuwd hoe het nou echt gaat in de klas van uw kind? Kom gerust een afspraak maken om een 

keertje mee te lopen in de klas. 

  

  

Middenbouw 

In de middenbouw is gestart met het maken van kunst opdrachtkaarten, door de leerkrachten. Deze 

kaarten zijn als aanvulling bedoeld van de opdrachtkaarten in onze 

kast voor beeldende vorming. Het is de bedoeling dat kinderen, alleen of samen, deze kaarten 

gedurende de werkperiode in de klas kunnen doen. De verschillende technieken worden in de groep 

aangeboden. 

  

KOO 

Na de zomervakantie is in alle groepen gestart met het thema ‘het ontstaan van de aarde’. 

Er is gewerkt aan de tijdlijn, de ontstaansgeschiedenis van jezelf: het maken van een stamboom, de 

altijd indrukwekkende oerknal die wordt nagebootst in de verduisterde speelzaal en nu zijn de 

aardlagen aan de beurt. 

  

Met december in het zicht zijn we natuurlijk, sinds de intocht van Sinterklaas, bezig met de 

voorbereidingen van zijn verjaardag… waaronder brieven schrijven, een mooie aanleiding om ‘hoe 

schrijf ik een brief’ met de kinderen te bespreken. 

  

  

Bovenbouw 

De bovenbouw heeft de KOO periode van de middeleeuwen afgesloten met een spetterende 

schoolreis. 

Er werd middeleeuws levend stratego gespeeld waarin jonkvrouwen bommen versloegen en de paus 

werd uitgeschakeld door de heks. 

 

 

 

Grote 

Bickersstr. 

102 

1013 KS 

Amsterdam 

Tel.: 

6209608 



 

 

 

 

Ook werd het verhaal van Heer Halewyn door alle klassen met verve opgevoerd onder andere in de 

vorm van een stoere rap. We gaan nu verder met de "nieuwe tijd" waarin we nu bezig zijn met een 

posterpresentatie over de ontdekkingsreizigers. 

  

Groep 6 begint langzamerhand te wennen aan de nieuwe klas en alle nieuwe gebruiken in de 

bovenbouw en voor groep 8 breekt langzaam een spannende tijd aan met de bezoeken aan 

toekomstige middelbare scholen.  

Daarvoor is al een ouderavond geweest en er volgt er in januari nog eentje, waar drie verschillende 

scholen en oud-leerlingen van ons komen vertellen over het reilen en zeilen op hun school.  

  

Groep 7 staat in de startblokken voor de eerste leerlijnen van dit jaar en starten in het nieuwe jaar 

met schooltuinen. Ook hen staat een hoop dit jaar te wachten met het verkeersexamen en het 

voorlopige advies aan het eind van het schooljaar.  
  

Muziek                                                                                                                                                                    

In de onderbouw zijn we al vanaf les 1 aan het werk met onze stem. Dat gebeurt spelenderwijs maar 

veelal ook met oefeningen die bij volwassenen gebruikt worden. Voorop staat het goed en mooi 

zingen zodat we al zingend van de muziek kunnen genieten! We hebben liedjes geleerd over de 

herfst, een prachtig lied ‘door de zwarte lanen’, het bekende ‘Elsje Fiederelsje’ dat kinderen graag 

zingen en bekende kringliedjes zoals ‘Er zat een klein kaboutertje’ en ‘Zakdoekje leggen’. Het 

spelend zingen vinden kinderen in de onderbouw erg leuk. We hebben ook zitten puzzelen met tonen 

met gebruikmaking van de montessoribellen. Deze bellen zien er allemaal hetzelfde uit, maar klinken 

verschillend! We gaan nu de sint en kersttijd in, natuurlijk ook weer met muziek. Het belooft weer 

een mooie kerstviering te worden met prachtige muziek! 

In de middenbouw hebben we het in het begin van het jaar gehad over emotie en gevoel in muziek. 

Muziek kan je stemming veranderen en beïnvloeden maar je kan met je zingen ook een bepaalde 

emotie overbrengen. We hebben gewerkt aan ritmische notatie en veel mooie liederen geleerd zoals 

‘Poes, poes, poes’ van Annie M.G. Schmidt, een prachtige canon ‘Shaloom Chaverim’ maar ook 

meer ritmische liedjes zoals het Surinaamse liedje ‘Ala presi’ en het kinderboekenlied van Kinderen 

voor Kinderen. We hebben nog een interessant lied geleerd in het Italiaans over muziektermen en 

natuurlijk de sint Maartenliedjes! Ook met de middenbouw gaan we de sint en kersttijd in en de 

maand december zal vast weer een muzikaal hoogtepunt worden! 

De bovenbouw stond in het teken van de middeleeuwen. Voor de muzieklessen betekende dat een 

interessant onderwerp maar soms ook moeilijk om naar te luisteren of te zingen. Je merkt dat de 

muziek ver van ons af staat. 

We hebben geleerd van Heer Halewijn, een oude Engelse canon uit de middeleeuwen en we zijn ons 

daarna een beetje gaan oriënteren op het ontstaan van de popmuziek met ‘M’n tantes bloes’, ‘I came 

from Alabama’ en een jazzcanon. Daarbij hebben we muziek beluisterd en hebben we geleerd over 

de diverse stijlen. Ook voor de bovenbouw begint nu de sint en kersttijd. Het bovenbouwkoor is 

gestart en het schoolorkest heeft inmiddels de muziek gekregen en gaat binnenkort repeteren. Het 

belooft weer een mooie kerstviering te worden waar de bovenbouw een aanzienlijk deel in heeft. 

 

 

 



Gevonden voorwerpen 

 

De gevonden voorwerpen manden zitten al weer aardig vol. Als u iets mist van uw kind is het 

verstandig om er eens in te komen kijken. We legen de manden weer voor de kerstvakantie om met 

een schone lei te beginnen in het nieuwe jaar. 

 

Ouder kerstkoor 

 

Al een flink aantal jaren zingt het ouderkerstkoor op kerstavond voor de kinderen. 

Dit doen ze zowel buiten als binnen, voorafgaand aan het kerstdiner. 

Er is al een vaste kern van zangers en zangeressen ontstaan, maar natuurlijk willen we ook graag 

nieuwe ouders verwelkomen.  

Voor meer informatie kunt u zich melden bij Marietje van der Leest. 

De data van de repetities zijn binnenkort bekend. 

 

Scholierenvergoeding en stadspas 

 

De scholierenvergoeding en de stadspas zijn er voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met 

een laag inkomen. Met deze vergoeding kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind 

betalen. Denk daarbij aan kosten voor schoolspullen en -boeken, schoolreisjes, contributie van 

sportverenigingen, sportkleding, muziekles of theater- en bioscoopbezoek.  

Meer info op www.amsterdam.nl  

De link om de vergoeding direct aan te vragen staat op onze website.  

 

Jongerencultuurfonds en jeugdsportfonds 

 

Amsterdammers met een krappe beurs kunnen ook voor culturele activiteiten: dans, toneel, muziek 

enz. terecht bij het jongerencultuurfonds (www.jongerencultuurfonds.nl) en voor extra geld voor de 

sportwens van uw kind bij het jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl ). De school kan voor de 

aanvragen bij deze instanties intermediair zijn.   

 

Studiedagen 

 

De juiste data van de studiedagen zijn op de website van de school te vinden onder  

het kopje ‘agenda’. 

De eerstvolgende is maandag 7 januari 2019. 

 

Ouderbijdrage 

 

Het verwerken van de ouderbijdrage papieren heeft vertraging opgelopen. 

Hierdoor zijn de incasso’s nog niet verwerkt en is het bedrag, zoals u misschien al gemerkt heeft,  

nog niet van uw rekening afgeschreven. 

http://www.amsterdam.nl/
http://www.jongerencultuurfonds.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/

