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Nieuws uit de groepen    
 

De Pas 
Prins Hendrikstraat 32, 7001GL, Doetinchem 

www.montessorischooldepas.nl  T: 0314-330085 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Daar is hij weer: de nieuwsbrief uit de groepen. Wij wensen u 

veel leesplezier. 

 
 

 

Uit de groep van juf Astrid. 

 

Hier zijn wij in de groep mee bezig. 

Tekening maken bij een verhaal.                                             

                                                                                                            

 

 Op woensdag gym van juf Annemarijn.                         

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderagenda.  

1-3-2019 

Carnaval: alle leerlingen om 12:00 

uur vrij. 

4-3-2019 tot 8-3-2019 

Voorjaarsvakantie 

  13-3-2019 

  Montessoridag. 

  20-3-2019 

  Voetbaltoernooi gr 5/6 (o.v.b.                 

hulpouders i.v.m. studiedag) 

  20-3-2019 

Studiedag: alle leerlingen vrij. 

 

 

  

 

http://www.montessorischooldepas/
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 spelen in de poppenhoek 

   meten en wegen 

      
Rekenlijn tot 20 

        Het gouden materiaal 

    evenveel         De tafel van 10 



   

  Pagina 3 van 10 

   
 

           

Getalstaafjes, cijfers en fiches, getalkaarten en materiaal, getalrek 100 bord en de gekleurde 

kralenstaafjes 

   woorden leggen, splitsen, letter van  de 

week, mozaiek en motorische oefeningen. 

 

Het Kosmische thema is geopend met de 

OERKNAL. Dit heeft indruk gemaakt op de 

kinderen en met de dag werden ze 

enthousiaster.  en hongerig naar informatie. 

Per dag kwam er een stukje informatie bij en 

groeide het schilderij over het ontstaan van 

de aarde. Het lied: De Knal past hier goed 

bij. 
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Nu is het thema het ontstaan van het leven over het stukje dierenrijk. We praten over gewervelde 

dieren en ongewervelde dieren. Dieren die eieren leggen of een jong krijgen. We kijken filmpjes  

o.a. over een wandelende tak en over weekdieren, over het ontstaan van het leven, we gaan op 

zoek in de tuin naar insecten en benoemen de kenmerken. We zingen liedjes over de bromvlieg. 

Maar er is nog zoveel te beleven. Dat lezen jullie de volgende keer. De komende week hebben 

we het over de zintuigen van de dieren en hun woonomgeving. Ik kan niet wachten het is zo’n 

leuk thema en de kinderen zijn zo enthousiast. Zij komen op school met werkjes die zij thuis 

gemaakt hebben, met boeken  en dieren.  

Echt super. 
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Uit de groep van juf Femke en juf Jikke 

Een aantal kinderen uit groep 3-4B hebben een stukje 

geschreven voor in deze nieuwsbrief. Ze vertellen wat we leren 

in de klas bij rekenen, lezen, muziek, gym en bij de kosmische 

lessen. We hebben de afgelopen weken weer hard gewerkt 

en veel geleerd. Lees hieronder maar mee met wat we 

allemaal doen in de groep.  

De dierenbak  

De dierenbak is goed om te leren want dan leren wat de 

dieren doen. Je leert waar ze wonen en wat ze eten. Ze 

woonen in de jungel en in het bamboewout want we hebben 

het over de pandabeer en de wasbeer. En wat ze eten zoo als 

bamboe en besjes en bladjes en ook fruit en waar ze wonen 

bij de mens hij kan wonen en waar in de grond en in een 

boom. Van Philip en Lorenzo  

Lezen  

We kunen heel goed lezen en lezen is heel leuk! We kunnen 

het als besten van de klas lezen. Van Abel en Lars  

Rekenen  

Rekenen vinden wij heel leuk!! En wij zijn er ook heel goed in. 

Joep vind de tafel van 20 het makkelijkst. Rens vind de tafel 

van 1 heel makkelijk.  
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  Pagina 6 van 10 

   
 

Muziek  

Op eleke donderdag hebben wij muziekles. Dan komen de kinderen in ons klas. Dan moet 

iedereen een plekje vinden en dan delen de kinderen de mondharmonica uit. Iedereen moet de 

mondharmonica stilhouden. De juf gaat tiepen 123zing en dan delen de kinderen de mappen uit. 

Dan ging iedereen op de mondharmonica en dan is de muziekles klaar. Van Lisa en Phiene  

Insula  

Insula is heel leuk omdat we heel ver zijn en heel goed zijn en omdat we heel veel van kunen 

leeren. Oh en niet te vergeten, het is heel leuk omdat we somen tot honderd leren. Sep en Willem 

B.  

Gym  

We leerden hoog schomelen en we leerde een koprol. We leerde de handstand en ook saltoos. 

We leren hoogspringen en stuiteren, snel rennen en ook klimmen en rollen. Ook leerden we 

tikkertje en de achteruit koprol en ratslag. Ook hebben we tennisles gehad. Van Morris en 

Daphne  

 

 

 

 

 

 

Vogels  

Vogels in de tuin. We hebben geleerd dat als het winter is dat de vogels naar een ander land 

gaan. Denzel en Siebe. 

Planeten  

We hebben geleerd dat de planeten ronddraaien. En we hebben geleerd dat de planeten rond 

hun as draaien. Venus draait de andere kant op. Jupiter heeft hele hevtige stormen. Florian en 

Gerben. 
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Uit de groep van juf Rachelle, meester Hans en juf Maaike. 

We genieten volop van alles en iedereen in groep 5/6.  

Lees hieronder enkele stukjes vanuit de kinderen geschreven: 

 

Sneeuwpret 

 

Het heeft dit jaar nog niet zoveel gesneeuwd, maar als het sneeuwt dan sneeuwt het of heel veel 

of heel weinig.  

Als het sneeuwt en we moeten naar school, dan kunnen we buiten een groot sneeuwgevecht 

houden.  

Als het heel weinig gesneeuwd heeft dan kunnen we gewoon voetballen als het dan niet glad is.  

Een paar weken geleden lag er zoveel sneeuw dat we de juf mochten bekogelen me 

sneeuwballen. Ik heb de juf geprobeerd te raken maar het is helaas niet gelukt.  

Er is ook nog een paar klasgenoten een hele mooie sneeuwpop gemaakt.  

Het was erg leuk maar ook een beetje koud! 

Van Alyenor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennisclinic 

 

We kregen tijdens de gymles een tennisclinic. We begonnen met een warming up en daarna 

gingen we voor onszelf met een racket en een bal als een koekenpan met een pannenkoek 

rondlopen.  

Daarna gingen we hooghouden met de bal en daarna mochten we al met de bal tegen de 

muur slaan. Als laatste mochten we overslaan naar elkaar. Ik vond de clinic erg leuk en leerzaam! 

 

Van Theun 
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Montessorimateriaal 

 

Montessorimateriaal is erg fijn om mee te leren, omdat je de dingen daardoor veel beter leert. De 

meester en de juf geven ons nu steeds meer lesjes met het Montessorimateriaal en dat is erg fijn.  

Ik heb al gewerkt met materiaal om de oppervlakte uit te rekenen. En met het groot 

vermenigvuldigbord heb ik geleerd hele grote sommen te maken, wel tot een miljard! Met het 

kralendecanoom heb ik ook sommen gemaakt. Ik heb daar de tafel van 8 mee geoefend. Het 

goudenmateriaal vind ik fijn om getallen te splitsen, hoeveel tienen, honderden zitten er in een 

getal, of dan kan ik allemaal enen, tienen en honderden bij elkaar optellen en dan komt daar 

een getal uit.  

 

Van Tijn 

 

Kosmisch thema 

 

Met de meester hebben we gesproken over het heelal. We hebben alle planeten opgenoemd 

en de meester heeft het zonnestelsel getekend. Toen kwamen we ook bij dieren uit die tijd en 

stenen. Ik heb een fossiel van een trilobiet meegenomen en aan de klas laten zien. We mochten 

zelf Mercurius maken met muntjes. Ook hebben we een leeskraker op moeten lossen die over de 

planeten ging, dat was super lastig maar ook super leuk. We waren blij dat de meester ons heel 

goed hielp. We gaan nog veel meer leren over de planeten in ons zonnestelsel en daar kunnen 

we het sinterklaascadeau ook heel goed bij gebruiken.  

 

Van Aya en Eefje 

 

Verslagen 

 

We hebben de verslagen met de juf besproken. Nu weten we wat we al heel goed kunnen en 

wat we nog moeten leren. We konden aan grafiekjes zien waar we nog meer mee moesten 

oefenen en of we gegroeid waren. Ik zag dat ik goed gegroeid was en weet nu waar ik beter 

mee moet oefenen. Nu gaan we onze verslagen aan papa en mama laten zien en natuurlijk ook 

aan onze opa's en oma's. Ik heb er geld mee verdiend! 

 

Van Sebas en Lieuwe 
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Uit de groep van juf Francisca. 

Het nieuws uit de groep van juf Francisca is deze keer eentje waar ook de groep van juf Eske en 

juf Angela bij betrokken is. Deze week zijn we begonnen met de verkeerslessen voor groep 7. 

Deze lessen geeft juf Francisca. Hoe zit het ook al weer? Wanneer heb ik voorrang? En wanneer 

moet ik voorrangen verlenen? De leerlingen van groep 7 krijgen de komende weken les hoe zich 

horen te gedragen in het verkeer en wat de verkeersregels zijn. Aan het eind sluiten ze dit af met 

een praktijk- en theorie-examen.  

De leerlingen van groep 8 krijgen de komende weken van juf Angela les in Hoe leer ik leren. Wat 

voor type ben ik in het leren. Samen met juf Angela gaan de leerlingen uitzoeken welke type ze 

zijn en hoe ze het beste kunnen plannen. Dit allemaal als voorbereiding op de brugklas. Want 

over 6 maanden zijn onze groep achter leerlingen, brugklassers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag13 februari hadden we een waterpolotoernooi. Dit was voor de kinderen van de 

beide groepen 7 en 8. 

Na school gingen de waterpolo mensen naar Rozengaarde.  

We waren best zenuwachtig.  

We wachten tot iedereen er was en op dat moment gingen we ons omkleden.  

Daarna werden de spelregels uitgelegd van waterpolo.  

In het zwembad moesten we twee wedstrijden wachten.  

De 1ste wedstrijd hadden we 7-0 verloren de 2de 

wedstrijd 1-1 gelijkgespeeld. De 3de wedstrijd 

hebben we met 3-1 verloren.  

Na de laatste wedstrijd deden we nog een potje 

tegen ons eigen team.  

3-1 gewonnen voor het team van Stijn.  

Daarna waren we klaar.  

We mochten ons gaan douchen en paar kinderen 

bleven voor de prijsuitreiking.  

Stijn en Sam gingen naar de tribune en voor de 

prijsuitreiking gingen zij weg. Toen zij weg waren 

kregen we toch nog 2 prijzen.  

Een prijs voor dat we 3e zijn geworden en een prijs 

voor sportiviteit.  

Iedereen mocht de prijzen 3 dagen mee naar huis 

nemen.  

Dit verslag is geschreven door Stijn en Gijs, groep 8. 
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We waren een kwartier eerder uit van school dat kwam omdat we naar het volleybaltoernooi 

moesten. We gingen allemaal naar de saza sporthal de ene ging met de fiets en de ander met 

de auto. Toen we daar aankwamen was het best wel druk we moesten opzoek naar de 

kleedkamer. Toen we omgekleed waren moesten we naar de sporthal om een wedstrijd te 

spelen. Iedereen moest hal 1 pas 1 en pas 2 hadden gewonnen. Toen moest pas 2 en pas 4 gelijk 

weer spelen ze hadden allebei verloren. Toen moest pas 1 en pas 3 spelen ze hadden allebei 

verloren zo ging het door. Toen alle wedstrijden klaar waren was het tijd voor de prijs uitreiking de 

sportieviteitsprijs ging bij 5/6 naar de haven 2 en bij 7/8 naar de hele canada school. De finale 

werd gespeeld maar iedereen was al naar huis gegaan.  Dit verslag is geschreven door 

Roosmarijn en Krisje 

  

De pas 1: Isabel, Djesmee, Selma, Mali, Krisje.   

De pas 2: Roosmarijn, Vince, Melek, Gijs, Sam.  

De pas 3: Carice, Mies, Melina, Mats, Pepijn.   

De pas 4: Evy, Lilly, Sofie, David, Guusje, Joep.  

 

 


