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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. 

 
 

 

Leuk nieuws: juf Kimberly is zwanger! 

Afgelopen week heeft juf Kimberly in 

haar groep het leuke nieuws 

gebracht dat ze ruim 13 weken 

zwanger is. Als alles voorspoedig 

verloopt, verwachten zij en haar 

vriend, hun derde kindje in 

december. Het gaat erg goed met 

Kimberly en samen met Jochem en 

de twee grote broers zien ze uit naar 

de komst van de baby. We wensen 

haar een fijne zwangerschap. 

 

KHK borduren bedankt: 

Tijdens de avondvierdaagse hebben wij voor het eerst gebruik 

gemaakt van onzen nieuwe schoolshirts, die we van de 

oudervereniging hebben gekregen, maar waar KHK borduren 

de shirts voor een super prijs geleverd heeft!  

Hartelijk dank namens alle 

leerlingen van  de Pas. 

 

 

 

Kinderagenda.  

17-6-2019 

Groep 1 t/m 8 schoolreisje. 

19-6-2019 

Bedrijfjes groep 7&8 om 13.00 uur 

24 & 25-6-2019 

Alle leerlingen vrij 

26,27 & 28 -6-2019 

Kamp groep 8 in Lievelde. 

1 & 3- 7-2019 

oudergesprekken 

1,2,&3-7-2019 

adviesgesprekken groep 7 

9-7-2019 

Rugbyworkshop 

12-7-2019 

AT8 voor de groepen 1 t/m 4 

15-7-2019 

AT8 voor de groepen 5 t/m 7 

17-7-2019 

Juffen en meesterdag 

17-7-2019 

Picknick 

18-7-2019 

uitgooien oudste kleuters 

19-7-2019 

Alle kinderen 12.00 uur uit begin 

Zomervakantie 

  

 

  

 

http://www.montessorischooldepas/
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Nieuw schoolplein. 

We gaan beginnen!! Er wordt gestart met het nieuwe schoolplein. Het eerste element dat 

wordt gerealiseerd is de pannakooi, welke tevens dienst kan doen als schaatsbaan in de winter 

en wordt voorzien van een tribune.  

Uiteraard wordt er gestart met het grondwerk en de ondergrond zal worden gemaakt van 

stelconplaten of tegels, maar wellicht is beton storten ook mogelijk. Mocht u hierin iets kunnen 

betekenen wat betreft de materiaalvoorziening dan horen we dat graag! Denk bijv. aan een 

betonnen omranding van L-elementen, U-elementen, stelconplaten, stoeptegels enz. Kunt u 

deze materialen leveren of heeft u een goed idee?  

Laat het weten en meldt u zich bij Stofke Striekwold. Alle ontwikkelingen houden we bij op onze 

speciale plein: www.schoolpleindepas.nl  

Neem gerust een kijkje en voel u vrij om de site online te delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren rapporten. 

Wij vragen u zo snel mogelijk de rode map van de rapporten in te leveren. Nog niet iedereen 

heeft dat gedaan. 

 

 

 

 

 

http://www.schoolpleindepas.nl/
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Uit de groep van juf Loreen en juf Ingrid. 

 

 

In de kleuterklassen zijn wij druk geweest met het thema Samen. Hier in hebben we het gehad 

over verschillende feesten die er gevierd worden over de hele wereld. De kinderen waren vooral 

onder de indruk van het Holi festival uit India, ze gooien elkaar daar onder met gekleurd poeder, 

doordat iedereen gekleurd is met verschillende bonte kleuren, is er geen verschil meer tussen 

mensen.  Of het Pingri lantaarn festival in Taiwan; net als in de film Rapunzel. Zoveel lantaarns 

gaan er tegelijkertijd de lucht in, prachtig. Of van die “gekke” feesten uit Spanje en Italië waar ze 

met tomaten en sinaasappelen gooien.  
Verder hebben we het gehad over Nederlandse gewoontes 

zoals; beschuit met muisjes eten als er een baby geboren word, 

dat er in Nederland meer fietsen zijn dan mensen en dat wij een 

echt fietsland zijn, of het carbid schieten op oudejaarsdag, jeetje 

wat zijn dat een harde knallen.   
Daarna gingen kwam het gezin/familie en wie ben jij, aanbod. 

Wie horen er bij onze familie en met hoeveel mensen vorm jij een 

gezin? Wat is een stamboom en wie horen er in jou stamboom 

thuis? Ik ben ik en jij bent jij. Maar zijn wij het zelfde of toch 

allemaal verschillend? En in welk opzicht ben jij dan anders dan 

je vriendje of vriendinnetje? Bij dit thema waren de leerlingen 

ook dit weer druk met werkjes.   

 

De kinderen leerden dat er nog meer vormen bestaan dan 

alleen een vierkant, driehoek of cirkel.  Maar hoe heten die 

andere vormen dan? En als je om je heen kijkt, zie je dan ook 

voorwerpen die de vorm hebben van een driehoek, vierkant of 

cirkel?  
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Juffrouw Marjolein heeft sinds kort kuikentjes. En die heeft zij thuis 

helemaal zelf uitgebroed met een broedmachine. Deze 

schattige kuikentjes moesten natuurlijk ook even getoond 

worden aan de kinderen. Juf Marjolein kwam met de kuikens in 

de klas van juf Astrid vertellen over de kuikentjes en liet 

doormiddel van filmpjes zien hoe ze uit het ei kwamen.   

 

 

 

 
Buiten spelen wat is dat toch fijn, lekker in de frisse lucht, rond rennen, 

klimmen, graven, op zoek gaan naar beestjes. Maar de laatste tijd zijn 

een aantal kinderen ook heel druk met het maken van de prachtigste 

bloemstukken. Kijk eens wat een talent.  
Ook binnen kan je dingen laten groeien. Met juf Ingrid waren de 

kinderen eerst druk met het planten van tuinkers en daarna met het 

planten van bonen. Zouden er echte bonenplanten uitkomen?  
  

 
Voor de vakantie ging weer de avondvierdaagse van start en van 

onze school liepen er ook weer een groot aantal kinderen mee. Heel 

knap dat zelfs een groot aantal kleuters mee liepen.  
 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn ze van start gegaan met ons schoolplein. Grote graafmachines en kruiwagens reden 

wat op en af langs ons raam. Reuzen interessant, vooral de jongens bleven kijken wat ze nu weer 

allemaal aan het doen waren daar buiten. Hierdoor konden wij zelf niet meer op het grote plein 

spelen. Maar het is voor de verandering ook wel leuk om op het kleine plein te spelen. Hier zijn 

weer andere dingen te doen, zoals op de “draaimolen”. Intussen staat de nieuwe unit op zijn plek 

en kan er straks begonnen worden met het nieuwe schoolplein.  
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Uit de groep van juf Kimberly en juf Natasja 
 

 

We zijn bezig geweest met het thema ‘samen leven.’ We 

hebben het  gehad over onze familie en ons gezin. 

Vervolgens hebben we onze eigen stamboom gemaakt. 

Tijdens het gesprek in de klas over vriendschap, hadden we 

het er samen over dat familieleden ook goede vrienden 

kunnen zijn. Veel kinderen beaamden dat en vertelden 

welk neef(je) of nicht(je) een goede vriend van hen was. En 

één jongen uit onze klas had als grootste vriend; zijn oma!  

We hebben liedjes geleerd o.a. ‘tante uit Marokko’, ‘opa 

Bakkebaard’ en ‘ik ben ik en jij bent jij’.  Tijdens het lied over 

opa Bakkebaard, kregen we een spontaan bezoekje in de 

klas van een opa, die kwam stemmen bij ons op school. Hij 

hoorde ons zingen en vond dat zo geweldig, dat hij even 

mee kwam luisteren. Deze opa had dit lied zelf ook geleerd 

op de basisschool, 70 jaar geleden! Hoe leuk is dat!? 

En we kregen nog meer bezoek, van de schattige kuikens 

van Lode! Noud heeft daarvan zelfs een prachtige 

tekening gemaakt. 

  

 

 

 

    

 

 

 

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 hebben de letter ‘oo’ geleerd en de letters ‘aa’,’ee’ en ‘oo’  herhaald. We speelden buiten 

het coöperatieve spel: ‘ren je rot’. We moesten in tweetallen steeds naar de goede hoek  van de 

speelplaats rennen, wanneer de juf ons een plaatje liet zien. Daarop stond dan een plaatje met 

één van deze letters. We vonden het super leuk! Vanwege de voorbereidingen  voor het plaatsen 

van de nieuwe unit, mochten we aan de voorzijde van de school spelen. We vonden de 

draaischijf helemaal super, maar de juffen hielden soms wel even hun hart vast.  Met duidelijke 

afspraken ging het gelukkig beter! ☺ Alle kleuters kregen tijdens het buitenspelen een super leuke 

presentatie over wilde dieren van Ynze, Jill en Simon uit groep 3/4a. Dat deden ze echt knap! Na 

de vakantie zijn we gestart met het werken in de boekjes. Met deze temperaturen buiten, was het 

fijn dat we daarna heerlijk naar buiten konden gaan.  
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Uit de groep van juf Marjolein en juf Angela 

In groep 3/4a zijn we goed bijgekomen van de vakantie en zijn we deze week weer lekker van 

start gegaan!  

Langzaam nadert het einde van het schooljaar, dat betekent dat we in een afrondingsfase zijn 

gekomen. Beide groepen oefenen veel met lezen, zowel met juf als in groepjes en individueel. 

Ook blijft het belangrijk om thuis te lezen met de kids. Veel kinderen hebben daar in de vakantie 

goed hun best voor gedaan met hun leesbingo! 

Superknap!  

Met rekenen zijn we druk, groep 3 oefent het rekenen tot 20 

en groep 4 is bezig met verhoudingen, vermenigvuldigen 

en delen. Dat is nog best pittig, maar we doen goed ons 

best. In de groep oefenen we ook veel met 

verhaaltjessommen, omdat we ontdekken dat we dat soms 

nog lastig vinden. We raken afgeleid door het verhaal en 

weten dan eigenlijk niet meer goed wat we moeten doen 

met de getallen. 

 

 

 

 

 

 

Juf krijgt regelmatig de vraag wat de kinderen thuis kunnen oefenen. Eigenlijk is het zo dat we als 

juffen vooral het thuis hardop lezen stimuleren en daarvoor wat teksten meegeven om u een idee 

te geven wat de kinderen ongeveer moeten kunnen lezen. Verder is het dan vooral belangrijk dat 

de kids thuis lekker kunnen spelen, bijtanken en genieten van hun vrije tijd en hobby's. Maar om 

tegemoet te komen aan de vraag, zijn hier verschillende opties: 

De kinderen van groep 4 kunnen thuis inloggen om Nieuwsbegrip te oefenen. 

Met een abonnement op Squla kunnen kinderen eindeloos oefenen met tal van verschillende 

opdrachten. 

Via www.schoolbordportaal.nl kunnen de kinderen doorklikken naar allerlei verschillende 

opdrachten, voor alle vakken. 

Bij www.redactiesommen.nl kunt u met de kids verhaaltjessommen oefenen. 

Bij Doetebol kunnen de kids heerlijk klimmen, water pompen, klimmen en eindeloos vies worden. 

Met een boek op een picknickkleedje is het heerlijk lezen. 

We zijn dus vooral voorstander van ontladen na een ochtend en middag inspanning 😉 

 

  

http://www.schoolbordportaal.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
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Wat sommige kinderen in onze klas leuk vinden om te doen, is 

het werken met de dierenbak. Middels de dierenbak leren de 

kinderen een presentatie te maken over een bepaald dier. 

Ynze en Linde zijn hier beide mee bezig, ondertussen heeft Ynze 

zijn presentatie gegeven voor onze eigen groep en 2 

kleutergroepen. Erg knap gedaan! We zijn overigens allemaal 

nogal in de ban van dieren en beestjes, de kinderen genieten 

ervan om in de tuin voor ons lokaal rond te struinen op zoek 

naar alles wat leeft en beweegt. Vervolgens worden de diertjes 

goed bekeken en vaak nagetekend of opgezocht in 1 van de 

boeken. Ook de Taal Doenkast nodigt uit tot het maken van 

presentaties, Eva is druk bezig met het voorbereiden van een 

spreekbeurt waar we erg naar uit kijken!  

 

Groep 3 is ondertussen gestart met het kralendecanoom, waarbij ze het herhaald optellen 

oefenen en zo een start maken met de tafels van vermenigvuldiging. Het kralendecanoom hoort 

bij het Montessorimateriaal, vraag gerust uw kind eens bij de inloop om het te laten zien.  

Ook zijn we druk met het maken van de lange kettingen en tellen we zo heel wat af. 

 

Wat we ook graag doen is het maken van mooie bouwwerken of een dierentuin van de Kapla. 

Eindeloos kunnen we hiermee spelen èn werken, want natuurlijk horen hier bouwtekeningen, 

plattegronden en beschrijvingen bij! 

 

 

We zijn helemaal gek van de kuikens in de groep. Ze worden veel geknuffeld en krijgen 

kuikenmassage. We zijn supernieuwsgierig welke kuikens een haan zijn en welke een hen.. 

 

Tot zover het laatste nieuws uit onze groep! 
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Uit de groep van juf Jacqueline 

  

Eindelijk is het heerlijke, zonnige weer gekomen. Wij genieten hiervan. Met techniek kunnen we 

zelfs heerlijk buiten werken en natuurlijk buiten spelen in het zand. En dat is toch heerlijk! 

              

 

 

 

 

 

 

Ook wij hebben het songfestival gevolgd en met ons allen geduimd dat Duncan Laurence zou 

winnen en dat is gelukt!!! Er is zelfs een presentatie gehouden en wanneer we het lied 

opzetten, hoor je langzaam steeds meer gezang in onze klas. Wat feitjes: 

• Het eerste eurovisiesongfestival werd op 24 mei 1956 georganiseerd door Zwitserland en 

hun zangeres Lys Assia won met het lied Refrain. 

• In 1969 eindigden er 4 landen met evenveel punten bovenaan: Frankrijk, Spanje, het 

Verenigd Koninkrijk en Nederland met Lenny Kuhr (lied: De troubadour) 

• De jongste winnaar was Sandra Kim in 1986 met het lied Jáime la vie. Zij was pas 13 jaar. 

     

  



   

  Pagina 10 van 13 

   
 

En nu zijn we aan het toetsen. Het is leuk om te laten zien wat je al weet maar ook inspannend. 

Daarom even het hoofd uit en de radio aan. Niet denken maar doen. Even ontspannen. 

 

 

Tja....en kennelijk is het toch wel leuk om af en toe meesters in de groep te hebben. Daarom 

hebben deze twee mannen vandaag de groep even overgenomen en het dictee voor zowel 

groep 5 als groep 6 afgenomen. Ze deden het super. Wie weet zien we hen over een aantal 

jaren terug als collega’s! 
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Uit de groepen 7/8 van juf Francisca, juf Angela en juf Lenneke 

Bankbattle 

We hebben met de groepen 7 en 8 meegedaan met de Bankbattle. In de klas hebben we 

een code gekregen om de kluis te kunnen starten. We moesten met elkaar zo snel mogelijk de 

opdrachten voltooien. Dat waren allerlei vragen over verschillende categorieën. Geschiedenis, 

sport, biologie etc.  

Deze letters vormden samen een naam van een bekende 

Nederlander en hiervan moest het geboortejaar worden 

opgezocht. Alle geboortejaren moesten we bij elkaar 

optellen en dat vormde de code van de kluis.  

Toen we in de kluis waren kregen we 20 vragen die we 

moesten oplossen. En dat moest je zo snel mogelijk doen. 

Het was even puzzelen, maar het is ons allemaal gelukt. 

Groep 7 was hiermee iets sneller dan groep 8! We wachten 

nu nog in spanning op de uitslag van de Rabobank.  

Het waterschap.  

Groep 7 is naar het waterschap geweest. In de klas hebben we eerst een opdracht gemaakt 

over schoon en vies water. We moesten op zoek naar de 3 taken van het waterschap. Aan de 

hand van opdrachten kaarten kwamen we uit op waterkwaliteit, waterkwantiteit en 

waterveiligheid. Deze 3 taken moesten we onthouden.  

We zijn met heel groep 7 lopend naar het waterschap 

gegaan. Eenmaal daar aangekomen werden we opgesplitst 

in 2 groepen. En we gingen om de beurten de opdrachten 

doen.  

We hadden een bootexcursie. Onderweg hebben we veel 

van het waterleven bekeken. Afval opgeruimd wat we zijn 

tegen gekomen. Jonge fuutjes, diverse planten, broedende 

eenden etc.  

Daarnaast hebben we ook 

wat proefjes gedaan met 

het water.  

Naast de bootexcursie hadden we ook wat opdrachten aan 

wal. We zijn bezig geweest met het bouwen van dammen, 

bruggen en dijken en hebben ook gekeken hoe stevig onze 

eigen creatie was. Daarnaast hebben we ook het 

waterleven bekeken. Met schepnet zijn we op zoek gegaan 

naar beestjes die in het water leven en hebben het daarna 

opgezocht welke dieren het waren met behulp van een 

kaart. 
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Bedrijfjes.  

We zijn met groep 7 en 8 gestart met het oprichten van een eigen bedrijfje.  

Op dit moment zijn de leerlingen druk bezig met het schrijven van een ondernemersplan.  

Op 19 juni zullen de kinderen hun bedrijfje openen op het kleine plein om 14.15.  

verdere informatie volgt nog. Maar noteer deze datum alvast in je agenda!  

Tennisclinic 

Woensdagmiddag 5 juni heeft groep 8 een tennisclinic gehad op het plein bij het gemeentehuis 

in Doetinchem. 

Dit werd georganiseerd vanuit sportservice Doetinchem 

met als hoofdsponsor Menzis. 

De clinic werd feestelijk geopend met een dans van 

Joeri van Dansjefit, waarbij al de 'forehand' en de 

'backhand' geoefend werden! Speciale gast bij het 

totale gebeuren was Bart Boonstra, presentator bij 

Nickelodeon.  

In diverse spelvormen werd de tennisvaardigheid 

geoefend, waaraan ook een wedstrijdelement was 

gekoppeld. 

De kinderen van de totaal 3 scholen in Doetinchem 

deden vol enthousiasme mee en kregen daarvoor ook 

een compliment van de organisatie en van de juf! 

Tot slot kregen alle kinderen een flesje water met 

daarbij een appel of banaan.  

Al met al een leuke, sportieve middag! 

 

Achterland 

 

Vrijdagmorgen 7 juni heeft groep 8 een rondje cultuur gedaan op het festivalterrein van 

Achterland (voorheen Parkparade). Op het programma stonden de volgende activiteiten: Waar 

de wind woont (theater), zweven = leven, knapzak halen en rhythm on trash. De kinderen van 

groep 8 hebben een geweldige ochtend gehad. Op de terugweg heeft juf Tamara ons nog 

getrakteerd op een ijsje. 
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