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Agenda 

7 juni 
9 juni  
10 juni  
25 juni  
28 juni 

Deze week nog afname Eind-Cito’s 
Keyboardles groep 5 en 6 
Djembéles groep 7 en 8 
Leerlingen krijgen hun rapport mee 
Oudergesprekken 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

6 juni 
 
8 juni 
9 juni 
11 juni 

Solé 
Gabriel 
Corrie 
Jesse 
Sushant 
 

Groep 6 
Groep 6 
Groep 4 
Groep 2A 
Groep 2A 
 

  

 

Schoolfotograaf 
Afgelopen maandag zijn de fotokaarten uitgedeeld. 
Op de fotokaart staat een code waarmee u kunt inloggen op de website van 
de schoolfotograaf. 
U kunt zelf uw wensen aangeven, bijvoorbeeld welke achtergrond.  
Vervolgens wordt de bestelling in orde gemaakt en thuis bezorgd. 
 

Buitengymmen 
Afgelopen dinsdag heeft juf Sofie met de kinderen buiten gegymd. 
Een beetje in de zon, een beetje in de schaduw, maar vooral lekker buiten bewegen! 

 
(foto: groep 8 speelt slagbal en groep 3 speelt een spelletje ter afsluiting) 
 
Bewegend leren 
De laatste jaren is er veel aandacht voor bewegend leren en de positieve effecten daarvan.  
Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve 



leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten 
buiten de school die gekoppeld zijn aan leren 
vallen er onder. 

Het bewegend leren in school valt uiteen in twee 
onderdelen: 
1. Er kan sprake zijn van beweging tussen de 
lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten 
tussen de lessen lichaamsoefeningen doen of op 
een andere manier bewegen (beweegbreaks). 
2. Er kan sprake zijn van bewegend leren tijdens 
het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens 
andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met 
bewegingen.  

Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen 
tijdens het leren een positieve invloed heeft op 
de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen 
zich beter concentreren en neemt de 
taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt 
bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. 

Bewegend leren buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarin duidelijke cognitieve leerdoelen 
zitten, bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan cijfers, rekensommen, letters of woorden. 

De groepen 3 en 4 hebben met regelmaat een activiteit in het kader van bewegend leren.  
Op de foto’s een voorbeeld van leerlingen uit groep 3 die bezig zijn met getalbegrip.  
Ze maken combinaties van cijfer en aantallen. 

 
 
Djembé- en keyboardles. 
Afgelopen week hebben de leerlingen van de 
groepen  7 en 8 keyboardles en de leerlingen van 
de groepen 4 en 6 djembéles gehad. De lessen 
worden gegeven door vakleerkrachten muziek. 
In de week van 7 juni en 14 juni hebben de 
laatste groepen keyboardles en djembéles. 
De toegekende subsidie voor Kunst- en 
Cultuureducatie maakt het mogelijk dat we deze 
lessen aan de leerlingen kunnen aanbieden. 
 
                                                                                             Groep 6 Djembéles 



                        

   
Groep 8 Keyboardles 
 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 
 
 
 
 


