
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurtje  
Algemeen:  
Wij vinden het van belang om culturele vorming een vaste plaats in ons aanbod te geven. Vandaar dat wij, 
naast de reguliere activiteiten op dit gebied, ieder schooljaar op drie speciale momenten diverse culturele 
vormingsgebieden schoolbreed onder de aandacht brengen. Deze momenten (dagdelen) noemen wij het 
“Cultuurtje". Tijdens dit “Cultuurtje” werken wij aan de specifieke culturele en algemene competenties.   
Cultuurtje 1: tijdens de Kinderboekenweek  
Cultuurtje 2: rond Sinterklaas of Kerstmis (dit jaar rond Sinterklaas)  
Cultuurtje 3: tijdens de themaweek  
  
Het cultuurtje bevat altijd 3 workshops waar de kinderen aan deelnemen.   
Activiteit 1: muziek/dans/drama  
Activiteit 2: beeldend vormen  
Activiteit 3: cultureel erfgoed  
  
Cultuurtje 1: Thema Kinderboekenweek; Reis mee! 
Tijdens ‘Het Cultuurtje’ van afgelopen maandag hebben we de volgende workshops uitgevoerd:  
  
Onderbouw  
Activiteit 1:   
Als warming up hebben de kinderen besproken wat er allemaal kan gebeuren tijdens een fietstochtje. 
Daarna zijn ze de (denkbeeldige) fiets gaan klaarmaken. Doet de bel het wel? Ik trek mijn regenjas aan. Zijn 
de remmen nog goed? Toen mochten alle kinderen een stukje meefietsen op de denkbeeldige fiets door de 
ruimte.  Daarna werd de fietstocht begeleid door de juf en gebeurde er van alles, zoals hard wind, veel 
regen, felle zon en nog veel meer. Tot slot mochten de kinderen zich nog even ontspannen na deze heftige 
fietstocht door zich met het hele lijf los te schudden.  
Activiteit 2:   
Er is een voertuig gemaakt met een groepje van ongeveer 4 kinderen met kosteloos materiaal.  
Activiteit 3:   
In duo’s filmpjes kijken over vervoer vroeger en nu. Daarna verschillende voertuigen op rij laten leggen van 
vroeger tot nu, toen een memoryspel in groepjes gespeeld met de diverse voertuigen van vroeger. Tot slot 
hebben ze een spel met geluiden op het digibord gespeeld.  

  
Bovenbouw  
Activiteit 1:   
Naar aanleiding van een verhaal met attributen is het thema vervoer geïntroduceerd. Toen zijn de kinderen 
een ‘zitdans’ gaan doen. Hierbij moesten de kinderen bewegingen bedenken die te maken hadden met het 
leven op een piratenschip. Het tempo van de muziek ging steeds sneller en de volgorde van de bewegingen 
moesten goed onthouden worden. Aan het einde van de workshop konden de kinderen de zitdans zonder 
enige aanwijzing van leerkracht of andere kinderen uitvoeren. Er is veel gelachen.  
Activiteit 2:   
Voertuig maken met een groepje van ongeveer 4 kinderen met kosteloos materiaal. Er moet tenminste 1 
bewegend onderdeel aan zitten, bijvoorbeeld wielen die echt kunnen draaien.  
Activiteit 3:   
Een powerpoint maken over typische voertuigen van vroeger en nu in Nederland met diverse ICT 
gerelateerde opdrachten, zoals het invoegen van plaatjes, filmpjes, notities, achtergronden maken 
enzovoort.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder kijk moment 
Op vrijdagochtend 11 oktober hebben wij weer ouders mogen verwelkomen in onze klassen voor 
het ouder- kijk- moment. Een moment waarop u het daadwerkelijke reilen en zeilen in de klas en 
uw kind een uurtje mee kunt maken. Hopelijk was u in de gelegenheid om erbij te zijn en heeft u 
genoten van dit moment.  
 
  

Kennismakingsgesprekken 
Deze week heeft uw kind, samen met u een kennismakingsgesprek gehad met de leerkracht. Wij 
hopen dat jullie je goed hebben kunnen voorbereiden en een prettig gesprek hebben gehad. 
Na de herfstvakantie ontvangt u van onze medezeggenschapsraad, in samenwerking met ons 
schoolteam, een korte enquête over deze kind-ouder-leerkracht gesprekken. 
Op deze wijze kunnen wij de feedback van onze ouders meenemen in de schoolontwikkeling. 
  

Telefonische bereikbaarheid school 
Afgelopen week hadden wij op school wat problemen met onze telefonische bereikbaarheid. De 
reden hiervoor was, dat alle scholen van SPO Condor overgingen naar een nieuwe aanbieder.  
Inmiddels heeft de overzetting van ons nummer plaatsgevonden en zijn wij gelukkig weer 
gewoon bereikbaar.  
  

Riolering werkzaamheden 
Onze school kampt al jaren af en aan met rioleringsproblemen. Enkele maanden geleden hebben 
wij daarom een rioolonderzoek laten doen en geconstateerd dat er best wel wat verschoven 
stukken waren. Op basis daarvan hebben wij afgelopen week groot onderhoud aan de riolering 
laten uitvoeren. Natuurlijk best interessant voor de kinderen om op het schoolplein de buizen 
eens werkelijk te zien liggen. Inmiddels zijn de werkzaamheden bijna afgerond en hopen wij dat 
voortaan alles weer soepel wegloopt.   
 

  Herfstvakantie  
Wij wensen jullie allemaal  
een hele gezellige herfstvakantie.  
Geniet deze  week om uit te rusten  
van de eerste periode  
van dit schooljaar.  
Tot maandag 21 oktober!  

Studiedag 07-11-2019 
Op donderdag 07 november hebben wij een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. 
Het team van leerkrachten gaat in de ochtend aan de slag met het vervolg van “dramatische 
expressie”. Deze ochtend worden zij geschoold door een dramadocent in het geven van  
dramalessen met de culturele competentie ‘onderzoeken’. In de periode daarna geven de 
leerkrachten lessen in de groep waarbij zij door de dramadocent worden gecoacht. 
 
In de middag gaan de leerkrachten een training krijgen rondom de vier sleutels voor een 
effectieve les. 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 
De nationale kinderboeken week zit er weer op.  
Afgelopen week zijn wij in alle groepen ‘op reis’ geweest, met als grote doel  
natuurlijk het promoten van het LEZEN!  
Wij hebben deze feestelijke week afgesloten met een mooie boekenruilbeurs.  
Als het goed is, is uw kind met een ‘nieuw’ zelfgekozen boek thuisgekomen.  
Daarbij gaat het er niet om of het boek er nog prachtig uitziet,  
maar is het vooral belangrijk dat uw kind dit boek graag (zelf) wilt gaan lezen.  
Nog een leuk boek voor thuis?  
Tot en met 13-10-2019 krijgt u het kinderboekenweekgeschenk  
“Haaien tanden” van Anna Woltz gratis bij aankoop van een nieuw kinderboek.  
  

Kalender 
 

14 t/m 18 oktober Herfstvakantie 

21 oktober             Start inzameling Bag2School 

22 oktober            OR vergadering 

23 oktober            Luizenkammen 

30 oktober           Drempelonderzoek groep 8 

04 november       Landelijke week van Respect 

07 november       Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


