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groei en leven   
Gister zijn we gestart met ons laatste kernconcept van dit schooljaar. Dit 
keer is het kernconcept “Groei en leven”. Maandagochtend hebben we 
het nieuwe kernconcept officieel geopend met een korte activiteit op het 
schoolplein. Hieronder kunt u lezen wat er zoal in de verschillende units 

zal gaan gebeuren.  
 
Unit 1: 

Binnen dit kernconcept gaan we ons richten op jong en oud. We bekijken de ontwikkeling 
van baby tot oudere, van kikkerdril tot kikker, van rups tot vlinder. Ook onderzoeken we hoe 
planten groeien. In iedere groep komt een themahoek. Deze themahoek kan in iedere groep 
anders zijn. Als de boerderij aanspreekt gaan we daar een themahoek van maken, maar zijn 
de kinderen binnen een groep meer geïnteresseerd in planten dan wordt de themahoek 
daarop ingericht. Binnen dit kernconcept nodigen we weer verschillende gastsprekers uit en 
maken we een uitstapje. 
 
Unit 2: 
In unit 2 richten we ons op de kernvraag; Hoe ziet ons leven eruit? En dat van dieren en 

planten? 
Het doel is kinderen te leren en laten ervaren hoe nieuw leven ontstaat bij planten en wat ze 
nodig hebben om te groeien. We leren hoe nieuw leven begint bij mensen en dieren, hoe ze 
groeien / wat ze nodig hebben om te groeien en leren de parallellen tussen dieren en 
mensen.  
 
We richten in de aula op WD1 een levenstuin in waar we de ontwikkeling van plant, dier en 
mens uitwerken. 
De leerlingen maken eigen informatieposters, werkstukken en gaan de ontwikkeling van 
planten en dieren volgen. We gaan naar de IVN tuin, krijgen bezoek van een verloskundige 
en bestuderen de babyfoto's van leerkrachten en leerlingen. Kortom een kernconcept om 
van te genieten! 

 
Unit 3: 
In Unit 3 gaan we starten met het groeien en bloeien van planten. (We zijn nog op zoek naar 
plantjes die onze verzorging goed kunnen gebruiken.) Daarna gaan we over op de groei en 
voortplanting bij dieren. De leerkrachten verzorgen masterclasses over deze items. Als 
laatste komen voortplanting en seksuele relaties van de mens aan bod. Marloes Groen 
(verloskundige), Daan Haverkamp (huisarts) verzorgen mede deze masterclasses. We gaan 
ook in op het gebruik van social media in combinatie met dit thema. We hopen dat ouders 
vooraf of tijdens deze lessen thuis ook met de kinderen in gesprek gaan. 
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nieuws vanuit de voorschool  
We verwelkomen weer een nieuwe peuter: Veel plezier Abdullah! 

 
Ook wij gaan van start met het nieuwe kernconcept! Wij vertalen het in 
“Van jong tot oud”. 
We maken kennis met het jonge leven op de boerderij en ontdekken de groei en bloei van 
plantjes en bloemen. Uiteraard gaan we ook weer een kijkje nemen op de kinderboerderij 
(MEK Oosterhout). Alle bijzonderheden vindt u terug in de themabrief die uw kind meekrijgt. 
 
 

koningsspelen   
Op vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen plaats. Unit 1 zal van 08.45 uur 
tot 12.15 uur spelletjes gaan doen op school. Er wordt verwacht dat uw 
kind fruit mee neemt. Op school zullen de leerlingen ranja krijgen. Wij 

hebben in deze unit voldoende ouderhulp. Bedankt daarvoor!. 
Unit 2 en 3 zullen gaan sporten bij Twins.  
Voor unit 2 geldt dat de dag om 9.00 uur begint. Vanaf 8.50 uur kunnen de kinderen met 
hun ouders het sportcomplex op. De kinderen kunnen om 13.15 uur opgehaald worden. Er is 
in deze unit voldoende ouderhulp. Dank u!  
Unit 3 begint ook om 9.00 en de leerlingen kunnen vanaf 8.50 uur het sportcomplex op. Om 
13.00 uur mogen de kinderen naar huis. In unit 3 is er op dit moment niet voldoende hulp. 
Wij hopen daarom nog op een aantal aanmeldingen!!! Er wordt verwacht dat kinderen in 
unit 2 en 3 zelf fruit en drinken mee nemen. Net zoals vorig jaar is er geen 
middagprogramma. Vrijdagmiddag zijn alle kinderen van de school dus vrij. 
 
 

verkeer groep 7   
Alle kinderen zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen! 
Proficiat! 

 
Op 18 april zullen ‘s morgens de fietsen gecontroleerd worden van de kinderen van de 
groepen 7. Dit in verband met het op handen zijnde praktisch verkeersexamen, wat de 
kinderen op 13 mei gaan afleggen. Dus de kinderen van de groepen 7 moeten die ochtend 
de fiets waar ze het verkeersexamen mee gaan fietsen, mee naar school nemen. 
 

korte berichten 
 Juf Annemarie van unit 2 oranje is helaas ziek. Zij zal vandaag en morgen vervangen 

worden door juf Annemiek May    

 
 
 


