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“Macht en regels” 
Vorige week is het thema “Tijd en ruimte” afgesloten en gister zijn we met de hele school 
begonnen met het nieuwe thema “Macht en regels”. Alle leerkrachten waren verkleed als 
machtshebber. Er liep op het schoolplein een rechter rond, een zakenman, een 
circusdirecteur, een FBI-agent, verkeersregelaars, een koning en een koningin, een kapitein, 

een politieagent, een scheidsrechter, enz. We gaan met z’n allen weer tien weken lang met 
het thema aan de gang. 

 

Vandaag is unit 1 al begonnen! De politie kwam op bezoek met maar liefst twee politiebusjes 
en een politiemotor. Met zwaailicht natuurlijk! De kinderen mochten op de motor en in de 
bus zitten en de sirene even aanzetten! 
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nieuws van de voorschool 
De voorschool vertaalt het thema “Macht en regels” in “Wie is de baas?”. 

Vanuit drie voorleesboekjes verdiepen we ons in dit thema.  
 
We starten met het boek: “Ik mag helemaal niks!” van Thierry 
Robberecht (welke regeltjes en afspraken gelden thuis, in het 
gezin en op school).   
 
Na een aantal weken gaan we 
verder met de regeltjes in het 

verkeer. Het boek “Tijn op de fiets” van Betty Sluijzer staat dan 
centraal (verkeersregels: stoplicht, zebrapad, oversteken, 

waar mag je fietsen/lopen, 
etc.).  
 

Tot slot laten we de fantasie de vrije loop en spelen we Koning 
en Koningin (baas van het land, kasteel, lintjes doorknippen, 
verkleden, etc.). Hierbij gebruiken we het boek “Koningin” van 
Dick Bruna.   
 
De verschillende hoeken van ons lokaal richten we zo in dat de 

kinderen spelenderwijs aan de slag kunnen gaan. De doelstellingen bij dit kernconcept zijn 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling, fijne-grote motoriek en de 
zelfredzaamheid. Dit bereiken we door verschillende activiteiten zoals: rollenspel, 
imitatiespel, fantasie, samenspel, knippen/plakken, verven en aan/uit kleden. Uiteraard 
gaan we ook knutselen. We plakken een zebrapad en gaan een mooie konings/koninginnen 
kroon maken. 

 
Het zou fijn zijn wanneer u thuis probeert aan te sluiten bij deze onderwerpen: 
 

 Thuis: Wie is de baas? Welke regeltjes zijn er thuis? Waarom mag iets 

wel/niet? Etc. 

 Verkeer: Waarom moet je op de stoep lopen? Wie mogen op de straat? 
Hoe gedraag ik me bij een stoplicht? Hoe steken we over? Etc. 

 
Wij hebben er weer zin in! 
 
 

gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel spullen van kinderen achtergebleven op school. Al deze 
gevonden voorwerpen hopen zich op tot een enorme berg. Komende 
donderdag en vrijdag worden alle gevonden voorwerpen uitgestald op het 
podium op WD1. U hebt die twee dagen de mogelijkheid om te komen 
kijken of er van uw kind(eren) nog spullen bij liggen. Wat er na vrijdag nog 
ligt wordt opgeruimd. 
 
 
 



 

korte berichten 
 Meneer Kees (unit 2 groen) gaat woensdag voor een kleine ingreep naar het 

ziekenhuis en zal donderdag worden vervangen door meneer Hugo Reiniers en 
vrijdag door juf Kerstin Klesman.  

 Komende donderdag en vrijdag is juf Helma (unit 1 geel) afwezig en wordt vervangen 
door juf Amber van Beurden op donderdag en juf Ria Veenkant op vrijdag. 

 Komende vrijdag is juf Marley (unit 1 paars) afwezig en wordt vervangen door juf 

Anouk de Jong 

 Komende vrijdag is juf Jenny (unit 3 groen) afwezig en wordt vervangen door meneer 
Lou van Dongen. 

 Komende maandag 28 januari is er open podium waarbij de ouders van harte 
welkom zijn. Unit 1 geel, groen en paars en Unit 2 zijn om 11.00 uur aan de beurt. 
Unit 1 blauw, rood en oranje en Unit 3 zijn om 13.30 uur aan de beurt. 

 
 
 

 


