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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. 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 0/1 A 

Tussen de laatste “nieuwsbrief uit de groepen” en deze 

“nieuwsbrief uit de groepen” is er wel wat gebeurt. We zijn van 

een grote groep kleuters naar een kleine groep kleuters 

gegaan. Het lijkt wel lente!  Het besef kwam bij mij iets later… 

De aankomende derde groepers zijn uitgevlogen en zitten nu 

op een ander nest. De achterblijvers in het nest kijken 

beduusd om zich heen wachtend op een reactie en ….. er 

komt niets. Anders dan in de natuur wordt ik nog regelmatig 

geknuffeld door de kleuters die uitgevlogen zijn. En daar 

geniet ik van en ben ik trots op.  

Op 15 maart jl. met de hele 

school een hart voor het 

onderwijs. Wat een geweldig 

gebaar en wat houd ik van dit 

vak. Zo samen op het plein 

voor het gemeente huis. 

Stiekem voor mij een “brok in 

mijn keel” momentje. De 

kleuters hebben een film gekeken in de Gruitpoort en na het 

eten heerlijk gespeeld in de klas.   

 

Kinderagenda.  

05-04-2019 

Schoolvoetbaltoernooi jongens 

groep 7/8. VVDoetinchem 

11-4-2019 

Palmpasenoptocht groepen 1&2 

16 en 17 april 

Eindcito groep 8 

  18-4-2019 

  Paasontbijt.  

  Alle leerlingen om 12:00 uur uit. 

   

 

 

  

Let op: 

Maandag graag uw kind 

een schep meegeven. Wij 

willen graag met de 

kinderen samen een begin 

maken aan het nieuwe 

schoolplein. 

 

http://www.montessorischooldepas/
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Maandag hebben de kleuters een gastles gehad van juf Grietje. 

Nadat zij een leuk verhaal had voorgelezen over de paashaas hebben alle kinderen een 

paasmandje gemaakt en versiert. In een mandje hoort een ei en deze is van chocolade. 

Ook in de kleutergroepen ligt er een instructie kleed. Ook handig voor de 1000ketting. 

De kleuters hebben de letter -e- en het cijfer 10 geleerd. Momenteel zijn we met rijmen bezig. 

 

 

                                                                   

                                                    

 

 

 

 

Het thema waarover de kleuters werken ging over de oerknal  en het ontstaan van de dieren. 

Zie vorige nieuwsbrief uit de groepen. 

In de laatste periode hebben we gesproken over het voedsel, carnivoor, omnivoor of 

herbivoor. 

Welk gebit hoort hierbij maar ook welke ontlasting. Waar wonen de dieren, welke verzorging 

heeft het dier nodig enzovoort. Om alles te beleven zijn we met alle kleuters naar de 

kinderboerderij Kokiezier geweest. We hadden prachtig weer en alle dieren stonden buiten, in 

de wei of in de ren. 

Er was zelf een lammetje wat Mekkie heette. Dit lam werd groot gebracht met de fles en was 

van de vrijwilligster.  

 

 

 

 

 

 

We zijn nu met de afrondende fase bezig waarin alle kinderen hun dierenhok maken plus dier 

met kosteloos materiaal. Als voorbereiding hebben ze het eerst getekend.  
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Uit de groep van juf Femke en juf Jikke 

Na een geslaagde carnaval en een 

fijne vakantie zijn we alweer drie 

weken hard aan het werk.  

Groep 3 kent nu alle letters en klanken 

en leest daarmee steeds langere 

woorden zoals dolfijn, prinses, 

kroontje, windkracht. Ze rekenen tot 

20 en oefenen sommen zoals: ‘Ik heb 

17 potloden. Ik geef er 4 aan mijn vriendin. Hoeveel heb ik er 

nog over?’ Daarnaast oefenen we het schrijven van 

woorden (spelling) met hulp van Gerrit het spellingshulpje 

van LIJN 3 en BLOON. We kennen nu alle schrijfletters en 

oefenen met aan elkaar schrijven.  

 

In groep 4 rekenen we nog steeds tot 100, oefenen we de 

kwartieren en het tijdsverschil tussen twee klokken, oefenen 

we de tafels en deeltafels van 2, 3, 4, 5 en 10. We lezen veel: 

informatieboeken, de teksten van nieuwsbegrip, leesboeken 

en moppen. We oefenen de eerste twaalf categorieën van 

spelling: zo weet iedereen dat categorie 7 

langermaakwoorden zijn: maar is het nou tenTen of tenDen 

dus schrijf ik tenT of tenD ? We schrijven alle hoofdletters en 

dat proberen we nu ook in verhalen toe te passen. We 

racerekenen en racelezen elke dag. Kortom we zitten niet 

stil.  

Naast lezen, schrijven, rekenen en spelling gaan we ook elke 

dinsdag en vrijdag gymmen. De laatste weken hebben we 

regelmatig een clinic gehad. Een voetbalclinic en al 

meerdere keren een tennisclinic. Hier leren we de forehand 

en achterhand uh..... backhand .  

 

 

 

   

 

  

 

 

   
   In de buurt: 

 

   Zondag 31 maart: 

  

    KruisbergTrailrun 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Vanaf dinsdag 2 april: 

    

   Kidsbootcamp van 15:00 

    Tot 16:00 uur in Doetebol. 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsz6D2tM_gAhVS_KQKHQSjBEcQjRx6BAgBEAU&url=https://bitsofpositivity.com/best-maria-montessori-quotes/&psig=AOvVaw34QD10vw-Ccv1CL-F75EQr&ust=1550927357410859
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We werken met kosmisch over piraten want dat is het thema bij LIJN 3. We maken een 

schatkaart en juf Tamara gaat op zoek naar de schat. We leren over de lente maar wat was er 

nou eerder: de kip of het ei? We kweken tuinkers en smullen daarvan. Knutselen vogelhuisje 

met hulp van de vader van Rens. Werken in de tuin, leren over bloemen en werken met de 

dierenbak waar we leren over een zelfgekozen dier.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn we nog naar de Gruitpoort geweest waar we mochten vliegen op een bezemsteel, 

schminken, kleurplaat kleuren, film kijken, knutselen en echte uilen van dichtbij konden 

bekijken.  

 

 

 

 

 

Sinds drie weken hebben we ook een stagiaire op donderdag en vrijdag in de groep.  

VOORSTELLEN  

Hallo, ik ben Helen Tesfalem. Ik ben 18 jaar en ik ben geboren in Eritrea. Ik ben 

sinds 2016 in Nederland en woon met mijn familie in Didam. Ik heb twee 

broertjes en twee zusjes. Mijn hobby’s zijn zwemmen, voetballen en lezen. Ik 

zit op het MBO-Entree van het Graafschap College in Doetinchem. Ik vind het 

leuk om met kinderen te werken en om ze wat te leren. Ik vind het erg fijn dat 

ik stage kan lopen bij Montessorischool De Pas. Ik loop stage in groep 3/4 bij 

juf Jikke. Zij begeleidt mij tijdens de stage.     

  

Kortom we werken hard, maken plezier en leren veel nieuwe dingen. 

 

Groetjes van de kinderen en juffen van groep 3-4B  
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Uit de groep van juf Rachelle, meester Hans en juf Maaike. 

De afgelopen weken zijn de leerlingen bezig geweest met het kosmische thema over ons 

zonnestelsel. Het thema komt in iedere bouw terug maar dan op verschillende niveaus. 

De leerlingen hebben kennis gemaakt met de planeten die horen bij onze zon, en de plaats 

van de aarde in het zonnestelsel. Deze ontdekkingsreis roept allerlei vragen op over de acht 

planeten die rond de zon draaien. Deze vragen worden soms al beantwoord door de lessen 

die worden gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door middel van deze algemene lessen behandelen wij de verschillende planeten door 

informatie te geven en maken we na afloop een verwerking over de planeet door deze zo 

goed mogelijk na te maken. Daarvoor gebruiken we verschillende technieken en materialen. 

Behalve het namaken van de planeten schrijven de leerlingen ook de specifieke kenmerken 

op, bijvoorbeeld hoe lang een dag of een jaar duurt, hoe warm of hoe koud het er is, hoever 

de planeet van de zon af staat en waar de planeet van is gemaakt. Zo weten we inmiddels 

dat Mercurius, Venus, Aarde en Mars een vaste vorm hebben, en ook wel de aardse planeten 

genoemd. De overige planeten, Jupiter, Saturnus en Uranus 

zijn enorme gasreuzen, en bestaan voor het grootste deel uit 

verschillende gassen met een vloeibare kern. 

Omdat er de laatste jaren zoveel foto’s beschikbaar zijn op 

het internet (o.a. via ruimtevaartorganisatie Nasa), kunnen we 

prachtige beelden tonen op het digibord die enorm tot de 

verbeelding van de leerlingen spreken. 

Naast de natuurkundige en astrologische kant, bekijken en 

onderzoeken wij ook de menselijke kant van de ruimte door 

de geschiedenis van de ruimtevaart. 
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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. 

Graven 

De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen vrijdag een gastles gehad van de heer Kappert 

van de Stichting Doetinchem Herdenkt. De heer Kappert was een bergingsofficier en heeft een 

grote interesse in de gebeurtenis van de tweede wereldoorlog en de vooral wat er allemaal hier 

in de omgeving is gebeurt. Hij heeft met behulp van een powerpoint de leerlingen van alles 

vertelt over de luchtmacht van WO2. En dan vooral het gedeelte van de RAF. Welke dingen 

kom je tegen als je vanaf Engeland op weg bent naar Duitsland? De leerlingen waren erg onder 

de indruk, vooral van de foto’s met daarop de lichtstrepen van een geschut. Hoeveel kogels 

vliegen er daar wel niet. Daarna vertelde hij nog een verhaal over Peter Thorne, een van de 

militairen die begraven ligt op de begraafplaats aan de Loolaan. De leerlingen hadden nu een 

beetje een beeld wat de mannen doorgemaakt hadden. 

Afgelopen maandag hebben de leerlingen de graven van de geallieerde militairen 

onderhouden. Wat houdt dit nu eigenlijk allemaal in. De leerlingen waren allemaal 

verantwoordelijk voor hun eigen graf. Dit graf hebben ze met een sponsje en water gereinigd. 

Ze hebben het graf ontdaan van de takken en de blaadjes die erop lagen. Nadat ze de graven 

hadden gereinigd en de spullen weer opgeruimd. Hebben ze allemaal een bloem gelegd op 

een graf. Na de bloemlegging waren er 2 minuten stilte. De leerlingen hebben zich voorbeeldig 

gedragen. Wat mogen wij trots zijn op deze leerlingen. Ze waren allemaal ook erg onder de 

indruk. De meeste mannen, die gesneuveld zijn, waren nog niet ouder dan 35. Er was er één zelfs 

pas 17 jaar. “Juf, waarom ga je dan in het leger?” Kon je hier maar antwoord opgeven. 
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Verkeer:  

Groep 7 is de afgelopen weken bezig geweest met de theorie van het verkeersexamen.  

De leerlingen kunnen hiervoor ook oefenexamens maken op www.examen.vvn.nl 

Het theorie-examen zal zijn op donderdag 4 april. Deze zullen ze op school in de klas gaan 

maken.  

Naast het verkeersexamen hebben we binnenkort ook het praktijkexamen.  

Hiervoor zullen wij nog een exacte datum ontvangen. De route hiervan zullen we ook met jullie 

delen als deze bekend is.  

Dan is er de mogelijkheid om deze alvast te oefenen met uw kind.  

Voor het praktijkexamen hebben de leerlingen een goedgekeurde fiets nodig.  

Wij zijn nog  op zoek naar ouders die willen assisteren tijdens het praktische verkeersexamen en 

het controleren van de fietsen. 

 

 

Muziekles  

Op woensdag 27 april hadden we een leuke muziekles in de klas.  

Juf Nienke (Onze Stagiaire) zit zelf bij de muziekvereniging en kwam met het idee om een les in de 

klas te geven.  

Hier zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Ze kwamen met een hele groep.  

Er werden veel verschillende muziek instrumenten meegenomen. De leerlingen mochten eerst 

raden welk instrument het was en daarna werd er een korte uitleg over gegeven.  Nadat alle 

instrumenten waren besproken werd er samen met de groep het liedje vader Jacob gespeeld.   

Hiervoor werden verschillende ritmes gebruikt die de leerlingen mochten maken en daarna werd 

de melodie toegevoegd door de muzikanten.  

Aan het einde mochten de leerlingen zelf nog even alle instrumenten uitproberen. Bij sommige 

instrumenten was het een hele uitdaging om er ook echt geluid uit te krijgen. De manier van 

blazen was hierbij erg belangrijk.  Wij hebben erg genoten van deze les!  

  

http://www.examen.vvn.nl/


   

  Pagina 8 van 10 

   
 

Palmpasen 

 

In de kleuterklassen zijn de kinderen bezig geweest met het versieren van een palmpaasstok. 

In de komende week gaan we verder met het versieren.  

Kinderen die nog geen palmpaasstok hebben meegenomen wordt verzocht  dit zo snel 

mogelijk doen. 

De optocht 

Op donderdag 11 april om 13.45 uur lopen alle kleuters een Palmpaasoptocht, dit is een rondje 

door de wijk De Pas. 

Hiervoor zouden wij het fijn vinden dat er ouders meelopen. 

Opgeven hiervoor kan op de inschrijflijst op het whiteboard bij de groepen 1A en 1B.  

We vertrekken om 13.45 uur en zullen 14.15 uur weer terug op school zijn, waar de kinderen 

worden opgehaald door hun ouders. 

We hopen dit jaar op mooi weer en samen een gezellig stoet te vormen. 

De onderbouwjuffen. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuu6K5w6LhAhVEsqQKHTQKDd0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.pvhaaksbergen.nl/berichten/zondag-25-maart-10-00-uur-kleuterkerk-palmpasen-bonifatiuskerk/&psig=AOvVaw3YRIUpjKNiai38GxCILK0m&ust=1553783148725389
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Maart 2019  

 

Beste allemaal, 

Nog heel even en dan is het alweer Pasen en organiseren we voor alle leerlingen het gezellige  

 

Pa(a)sontbijt! 

Het gezamenlijke ontbijt vindt plaats op donderdagochtend 18 april. 

Groepen 1 t/m 4 

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 worden op deze dag getrakteerd op een lekker 

ontbijtbuffet dat wordt geserveerd in de klas. De kinderen kunnen hun bordje vullen met 

heerlijke broodjes, beschuitjes en beleg. Uiteraard zullen ook de drankjes en gekookte eitjes 

niet ontbreken! Voor dit ontbijt worden de leerlingen, met een lege maag, op de gewone tijd 

op school verwacht. 

We vragen u uw kind(eren) op deze dag servies van huis mee te geven (bord, beker, bestek), 

voorzien van naam en in een plastic zak. 

Groepen 5 t/m 8 

De leerlingen uit groepen 5 tot en met 8 zullen voor elkaar een ontbijt maken. Voor welke 

klasgenoot zij het ontbijtje mogen klaarmaken, wordt bepaald door het trekken van lootjes. Op 

18 april (eveneens om 8.30 uur) is het de bedoeling dat zij het ontbijt meebrengen voor hun 

klasgenoot waarvan ze het lootje hebben getrokken (graag ook een bord, bestek en beker 

voor hem/haar meenemen). Vervolgens zullen de leerlingen gezamenlijk het ontbijt opeten in 

de klas. Iedere leerling ontvangt hiervoor binnenkort € 2,50. Het drinken bij het ontbijt wordt 

verzorgd door de oudervereniging. 

Let op: op deze dag hoeven de kinderen géén 10-uurtje mee te nemen. 

We wensen de leerlingen alvast een gezellig gezamenlijk paasontbijt! 

Namens de oudervereniging, 

Het paascomité 
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