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Agenda 

 
Verkeersproject 
Afgelopen week stond in het teken van 
verkeer. Alle groepen zijn druk geweest met 
allerlei activiteiten rondom verkeer. Maandag 
zijn we gestart met het verkeersprogramma 
van Streetwise.  
Op dinsdag zijn er fietsen versierd door groep 
1-2, heeft groep 7-8 de examenroute verkend 
en in de andere groepen werd er extra 
verkeersles gegeven.  Donderdag hebben de 
groepen 1 t/m 4 politie op bezoek gehad. Dit 
was erg indrukwekkend. Ook hebben zij een 
verkeersparcours op het schoolplein afgelegd. 
De groepen 5 t/m 8 hebben gemeten hoe hard 
er langs school wordt gereden. Zij hebben een 
reactiesnelheidstest gedaan en met 
dronkenmansbrillen gelopen om te ervaren 
hoe het is om onder invloed deel te nemen 
aan het verkeer.  
Vandaag hadden kinderen van groep 7-8 een 
verkeerswandeling uitgezet. De kinderen van 
de groepen 1 t/m 6 mochten in groepjes deze 
route gaan lopen. Het was een leerzame en 
leuke week.  
 
Pannenkoekendag 28 maart 
Groep 7/8 gaat pannenkoeken bakken voor de 
bewoners van  Nieuw Clarenberg.  
Oproep: van wie mogen we 
(pannen)koekenpan en/of elektrisch 

kookplaatje lenen? En welke ouder of 
opa/oma wil helpen op de ochtend zelf met 
pannenkoekenbakken?  

U kunt dit doorgeven aan juf Annick: 
annick.tennapel@stichtingopkop.nl 

 
 
 
Grote Rekendag 
Op woensdag 3 april vindt de grote Rekendag 
plaats. De hele ochtend zal in het teken staan 
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, 
maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is 
veel meer dan sommen maken in je werkboek. 
Het thema van dit jaar is: ‘Uit verhouding’. 
Kinderen verkennen tal van situaties waarin 
de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er 
genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje 
of zak patat voor een snackbar. Het verkennen 
van dergelijke situaties leidt tot 
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot 
meetactiviteiten en het verkennen van de 
ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel 
is kinderen onderzoekend te laten rekenen. 
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk. 

 
 
Voorpoorttheater groep 3-4 
Vrijdag 5 april is het de beurt aan groep 3-4 
om hun acteer- en zingtalenten te laten zien 
tijdens het Voorpoorttheater. De voorstelling 
“Kwal heeft de hik” begint om 13.30 uur in het 
speellokaal. Ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom.   

Datum Activiteit 

Maandag  
25 maart 

Jeroen aanwezig 

Donderdag 
28 maart  

Dansworkshop groep 1-2 

Donderdag 
28 maart 

Pannenkoekendag  
groep 7-8 

Woensdag  
3 april 

Grote Rekendag 

Vrijdag  
5 april 

Voorpoorttheater groep 3-4 
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Koningsspelen 
Vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen weer 
plaats. Dit jaar zal groep 1-2 op de eigen 
school spelletjes gaan spelen.  
De groepen 3 t/m 6 hebben sport- en 
spelactiviteiten op de sportvelden van 
Vollenhove.  Voor groep 7-8 zijn er activiteiten 
in de Burght. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt 
er nog hulp gevraagd om bij een spel te staan 
of te helpen bij het klaarzetten van drinken en 
een fruithap. Lijkt het u leuk om deze ochtend 
te komen helpen? U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht van uw kind.  

 


