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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 Loreen en juf Ingrid. 

 

Nadat de kinderen bij de kinderboerderij waren geweest ( zie 

vorige nieuwsbrief ), zijn de kinderen druk bezig geweest met 

hun eigen dierenhokken/ omgeving te maken in de 

schoenendozen die ze meegenomen hadden. Wat hoort er 

allemaal in bijvoorbeeld een konijnenhok, wat heeft het konijn 

nodig om een fijn huisje te hebben? De kinderen waren druk in 

de weer met verf, plaksel, hooi en vogelvoer.  
 

 

 

 

 

 

  

 

Kinderagenda.  

15-4-2019 

Fietscontrole groep 7 

16-4-2019 

Extra inschrijf A4D 08:15-09:00 

16 en 17 april 

Eindcito groep 8 

17 april 

Verkeersexamen groep 7 

  18-4-2019 

  Paasontbijt.  

  Alle leerlingen om 12:00 uur uit. 

   19-4- 2019 

   Goede vrijdag, alle kinderen vrij! 

   24-4-2019 

    Voetbaltoernooi groep 3/4 

  26-4-2019 

   Begin van de meivakantie:  

   let op alle leerlingen om 12:00 uur                           

   uit. 

  

 

  

 

http://www.montessorischooldepas/
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Aangezien het bijna Pasen is en de lente vol op bezig is ( zie de blaadjes aan de bomen, de 

bloemen die bloeien, de jonge dieren die geboren worden ) kan je ook heel goed een 

rekenwerkje met eitjes doen. Hoeveel is tot en met 10? Hoeveel vingers steek je dan op en hoe 

ziet het getal eruit in eitjes. Je zou maar 10 eitjes mogen eten, dat is veel.   

Het getal van de week is 11. Tellen tot 11, het schrijven van de 11 ( twee keer een 1 ), hoe leg je 

11 met de kralenstaafjes. Kan je 11 eerlijk verdelen?   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voor Koningsdag zijn de kinderen ook druk geweest met het oefenen van de dans: De Passapas. 

Stap voor stap werden de pasjes aangeleerd en wat deden ze allemaal goed mee. Dat komt 

helemaal goed op Koningsdag.  
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Deze week zijn wij gestart met het nieuwe thema: Samen. Hoe leven wij allemaal samen op deze 

wereld? Zien wij er allemaal hetzelfde uit? Hoeveel verschillende landen en culturen zijn er 

eigenlijk? Wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten? Geloven wij allemaal in hetzelfde? Welke 

feesten vieren de mensen over de hele wereld, hoe ziet je eigen omgeving eruit, met wie leef jij 

samen? En wie ben jij? Wat maakt jou jij? Om het thema in te luiden, zijn we samen ‘op reis 

‘geweest naar Duitsland, Italië en Frankrijk. Waar liggen deze landen? Welke taal spreken ze daar, 

hoe zien ze er daaruit, wat zijn typische gerechten voor deze landen? In deze drie landen is juf 

Loreen zelf geweest, daarom hebben ze foto’s, filmpjes en souvenirs van de juf kunnen bekijken. 

Mochten de kinderen ook iets willen vertellen over een land of iets meenemen uit een ander 

land/cultuur, neem het dan gerust mee. Leuk voor op de thema tafel.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren hebben we met alle kleuters samen de 

Palmpasenoptocht gelopen rond onze school. 

Iedereen had zijn eigen versierde Palmpasenstok met 

een haantje. Op school kregen we allemaal nog een 

mandarijn.  
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Uit de groep van juf Kimberly en juf Natasja 
 

 

Op maandag 18 maart zijn wij een ‘nieuwe’ groep 

geworden; groep 2c. Dat was natuurlijk wel een beetje 

spannend en even wennen in het begin, maar we 

begonnen meteen goed met een feestje want Lieke werd 

6 jaar! Hieperdepiep Hoera voor dit feestvarkentje! 🎉 

De eerste dag was wennen, maar zelfs op de tweede dag 

werden er al nieuwe speelmaatjes gevonden en 

samenwerkingen aangegaan. 👍🏼 

 

Juf Annet nam afscheid. 

Voor veel kinderen van deze groep 2 nam hun oude juf 

afscheid met een lach en een traan. Na zoveel mooie 

jaren danken wij juf Annet voor al haar inzet en fijne zorgen 

voor de kleuters. De kinderen gaven haar prachtige 

tekeningen met mooie woorden. Van school kreeg juf 

Annet heel symbolisch een gegraveerde roze toren en we 

kregen van haar allemaal een heerlijk mandarijntje! 🍊 

 

Thema Dieren 

Die week zijn we ook in de nieuwe klas lekker verder 

gegaan met het werken binnen ons thema over dieren. 

🐷🐯🐰🐔🐘 

We leerden de letter ‘e’ en het cijfer ‘10’ en vonden steeds 

meer onze draai in de klas.  

Wij mochten met z’n allen een kijkje gaan nemen bij 

Kinderboerderij KoKieZier om in het echt te zien hoe deze 

huis- en boerderijdieren leven en wat ze nodig hebben om 

goed verzorgd te worden. Wat een heerlijke middag! ☀️ 

De laatste week van het project brak aan, er werden 

dierenverblijven van schoenendozen gemaakt en de 

kinderen mochten zich door de juf laten schminken in een 

dier naar keuze. 🐱🦎🦁🦋🐶 

 

 

  

 

 

   
   In de buurt: 

 

    Vanaf dinsdag 2 april: 

    

    Kidsbootcamp van 15:00 

    Tot 16:00 uur in Doetebol. 

 

 

 

 

  Wat staat onze school toch op        

een mooie locatie.  

 

 

   

 

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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Lente 

Het is inmiddels lente geworden, wat heerlijk en wat hoort daar allemaal bij? Mooier weer, alles 

gaat groeien en bloeien en vooral nieuw leven in de natuur: Quint nam een slak mee en Bjorn 

een dode vlinder die we mooi van dichtbij konden bekijken. Pau bracht kikkerdril naar de klas. Dit 

is inmiddels uitgegroeid tot een heeeeele hoop kikkervisjes en wij maken werkjes over de 

levenscyclus van een kikker. 🐸 1 april kikker in je bil! 

De juffen haalden een grapje uit en lieten alle kinderen een schep meenemen naar school voor 

een begin aan het nieuwe schoolplein. Gelukkig konden ze erom lachen en kregen ze er ook iets 

lekkers voor terug! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiep hoera Yits werd 6 jaar, wat een feest! 

Verder leerden we de letter ‘a’ en het cijfer ‘11’. Huh maar 1+1 is toch 2? Jaa maar de eerste 1 

betekent 10 en de andere 1 betekent 1. Dus 10+1=11! ➕ 

Ter voorbereiding op de Koningsspelen leerden 2 studenten van het Graafschap College de dans 

van dit jaar aan de kinderen aan: De Passapas! 🎵 

 

 

 

Hieperdepieperdepieeeep Hoera Xavier werd 

dinsdag 9 april 6 jaar! We hebben weer een 

heerlijk feestje gevierd in de klas! 
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Thema Samen 

“Hallo wereld, wereld. De wereld is van mij. Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij!” 

En het nieuwe thema is van start gegaan! 

Juf Astrid met lange blonde haren op een foto in Hongarije, huh juf ben jij dat!? Juf Loreen in 

lederhosen, ze spreekt een heeeele vreemde taal. En juf Kimberly in een Japanse Kimono 👘 met 

eetstokjes in haar haren!? De juffen doen een beetje vreemd! 🤠👳🏽♂️🧕🏻💂🏻♂️👨🏻🎨🇧🇷🇩🇰🇪🇺🎌 

Maar wat hebben we nu al veel spullen uit verschillende landen gezien en besproken! We maken 

een reis langs alle werelddelen om te zien wie er wonen, hoe ze eruit zien, wat ze er eten, wat 

voor klimaat ze er hebben en wat typerend is voor dat land of het volk dat er woont. En dat 

allemaal samen op 1 aarde!? 

 

De eerste lange klank die we oefenen: de ‘aa’ van samen en hij zit in alle werelddelen: Afrika en 

Amerika, Azië en Oceanië, Europa, Antarctica. En in de maand april en in het nieuwe cijfer twaalf 

‘12’! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisten jullie dat... 

• wij iedere maandagochtend een dubbele gym tijd hebben en de juf ons zo heel veel 

verschillende dingen laat doen, tof! 

• we veel nieuwe werkjes hebben in onze nieuwe klas, uitdagend! 

• we nog steeds ook werkjes pakken uit de oude klas en dan stiekem even een knuffel geven aan 

onze oude juffen, vertrouwd! 

• de juffen de klas nog steeds wel eens veranderen om de leukste opstelling te vinden, 

interessant! 

• we in deze nieuwe klas heel veel nieuwe maatjes erbij hebben gekregen, fijn! 

• wij al bij groep 3/4 naar de wc mogen, stoer! 

• wij onze handen altijd mogen wassen in de grote keuken, vet! 

• wij een echt Digibord tot onze beschikking hebben, gaaf! 

• we deze tijd heeeel veel leuke dingen doen!? (Palmpasenoptocht, Koningsspelen, Paasontbijt, 

Sponsorloop) Wij hebben er zin in! 

 

  



   

  Pagina 7 van 13 

   
 

Uit de groep van juf Marjolein en juf Angela 

In groep 3/4a wordt weer hard gewerkt!!! Lezen, spelling, rekenen… we draaien onze hand er niet 

voor om!! Voor beide groepen is het belangrijk om thuis hardop met de kinderen te lezen, op 

deze leeftijd draait het echt om het maken van leeskilometers. Aankomende week krijgt groep 3 

weer nieuw leesvoer voor mee naar huis. Ons nieuwe kosmische thema draait vooral om de 

natuur, we zijn druk met bollen en knollen, met kriebelbeestjes, het planten van zaadjes en 

natuurlijk kikkervisjes. Wellicht heeft u een spannend verhaal gehoord over eieren die we uit gaan 

broeden.. dat klopt.. onze juf heeft dankzij juf Grietje (stagiaire van groep 7/8) een broedmachine 

kunnen lenen. Alleen bij de kippenboer heeft ze zoveel advies gekregen dat we het broeden van 

de eieren maar even aan juf overlaten en zij braaf iedere dag op de eitjes gaat passen 😉 

Mochten er dan kuikentjes uit de eieren komen, dan gaan ze natuurlijk zo snel mogelijk mee naar 

school. Heeft u thuis toevallig een opkweekbak voor kuikentjes (glazen bak met warmtelamp) 

dan zouden we die graag willen lenen. We besteden veel tijd aan Taal Doen, daarmee oefenen 

we spelling, maar bijv. ook het maken van onderzoeksverslagen. Groep 4 is ook druk met 

Nieuwsbegrip, veel kinderen vinden het maken van vragen bij de tekst nog lastig. De kinderen 

hebben daarvoor inlogcodes gekregen, waarmee ze eventueel ook thuis kunnen oefenen. Vind u 

het leuk om een indruk te krijgen van de vragen en opdrachten, log dan gerust in met uw kind. 

We oefenen met beide groepen het klokkijken, als uw kind een horloge heeft dan is het leuk 

wanneer ze die ook dragen.  

En aangezien de kids het ook heel leuk vinden om zelf iets te typen, hier de ongecensureerde 

verhalen 😊  

Hallo lieve mensen ik ben Kaya , en ik ben 7 jaar , sommige mensen vinden school niet leuk maar 

ik vind school heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk , en strakjes komen anderen kinderen 

schrijven.  

Hallo mijn naam is Rayan en ik vind de leukste bij school rekkenen mijn juf heet Marjolein en ze is 

aardig en ze geeft komplimenten over inula,inula is rekkenen op tablet en nu gaa ik ook nog 

dinge vettene over de klas we doen rekkenen en tijd  

Hallo ik ben Linde en ik vind het heel leuk op school en ik vind heel veel dingen op school leuk en 

kiezen  

Hallo ik ben jikke ik vind school heel leuk en ik vind het leukste vind ik schijven en lezen en Rekenen 

en ik ben 7 jaar en ik vind de kasten heel leuk  

Hallo ik ben hannah ik vind het leuk op school ik hou van tafels en minsommen en plussommen en 

ik ben 7 jaar.  

Hallo ik ben fares ik vind school heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk en ik vind rekenen het leukste op 

school en ik ben 7 jaar en de juf is ook aardig .  

Hoi ik ben Katiana, ik ben 7 jaar, ik vind school heel leuk , en ik vind buiten spelen nog leuker en ik 

vind filmpje kijken bij het brood eten nooooooooooooooooooooooog leuker. 
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Uit de groep van juf Jacqueline 

  

Ook onze technische vaardigheden groeien. Het is heel fijn om samen te werken en te ontdekken 

hoe bijvoorbeeld stroomverbindingen werken en hoe om te gaan met gereedschappen en wat 

je er allemaal mee kunt.  

Verder presenteren wij boeken, stukjes uit het nieuws maar ook een zelfgekozen onderwerp. Soms 

best spannend om dit te gaan doen voor de klas maar we krijgen tips om het de volgende keer 

nog beter te doen en tops over de dingen die al heel goed gaan. En aan het eind natuurlijk een 

groot applaus! En soms komt er een gast mee, Pleun de kip bijvoorbeeld. Ze was heel lief en we 

mochten haar allemaal aaien.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder maken wij een reis door de tijd. Al voor dat de mensen op de wereld waren, was er al 

leven. Maar wanneer begon dat dan ongeveer? We zijn druk aan het verkennen met het Zwarte 

Tijdlint en daaraan zien we hoe kort de mens eigenlijk pas op de wereld is. Het lint loopt over de 

lengte van het hele voetbalplein en een stukje terug en dan begint het leven van de mens pas....  
  
  
  
   

Koningsspelen.   

Met ons allen hebben we genoten van een heerlijk 

ontbijt en de juf had gezegd dat we wel moesten 

rekenen maar....dat was een grapje 🙂  

We mochten lekker samen spelen. Lucas had een 

slagroomspel meegenomen, dat was pas lachen! De 

juf heeft een schaakbord met stukken die Napoleon, 

Josephine en het leger voorstellen. Over Napoleon 

komt voor de vakantie nog een presentatie dus dit is 

alvast een beetje voorpret. ‘s Middags hebben we 

buiten allerlei spellen gedaan. Het was een gezellige 

dag!  
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Uit de groepen 7/8 

Voetbaltoernooien 

Op vrijdag 28 maart hebben de meiden van groep 7 en 8 meegedaan aan het 

schoolvoetbaltoernooi bij VV Doetinchem. Met twee teams trokken ze eropuit om te winnen.  Ze 

hebben allemaal hun best gedaan maar helaas hebben beide teams de poule rondes niet 

overleefd. Maar wat hebben ze het leuk gehad samen en wat een geluk met het weer hadden 

ze. We bedanken de vader van Mies en de moeder van Lynn voor het coachen van de teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 5 april hebben de jongens van groep 7 en 8 meegedaan aan het 

schoolvoetbaltoernooi. Met één team gingen ze voor de winst. Jammer genoeg mocht het niet 

baten, de poule rondes werden niet overleefd. Aan de inzet heeft het niet gelegen. De jongens 

hebben een fijne sportieve middag gehad. We bedanken de vader van Mats en de moeder 

van Lucas en Joep voor het coachen van het team.  
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Verkeer 

Wat een spanning op de gezichtjes op maandag 1 april. Ineens stond er op het bord dat het 

theorie-examen vandaag al was. ’s Middags kwamen heel groep 7 in het lokaal van juf 

Francisca en ging ze druk aan het werk met hun theorie-examen, maar op de laatste bladzijde 

stond iets geschreven. Wat staat daar nou: 1april. De juf had een geintje met ze uitgehaald.  

Op donderdag 4 april was het dan echt zover. Allemaal hebben ze alle vragen goed gelezen 

en beantwoord. Het zal u dan ook niet verrassen dat ze allemaal geslaagd zijn. Gefeliciteerd 

toppers!! 

Aanstaande maandag 15 april moeten alle groep 7 leerlingen op hun fiets naar school komen, 

dan wordt de fiets gecontroleerd voor het praktijkexamen van woensdag 17 april. 

Weet u het allemaal nog?  

Wie mag er als eerste oversteken? 

 

 

Creatief 

Op onze stakingsdag zijn we begonnen aan een mooi kunstwerk. De juf gaf maar een gekke 

opdracht. Je pakt een groot vel, deze mag je helemaal inkleuren met wasco en het hoeft niet 

netjes, daarna mag je er met ecoline allerlei vormen opmaken. In de tijd dat het droogt, maak 

je ogen en een neus of snavel. En als je papier droog is, mag je hem scheuren in repen, niet 

knippen. De stroken plak je dan in een patroon op een blad en daar plak je dan de ogen en 

neus op. Met als resultaat!  
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Let op: 

 
Op dinsdagmorgen van 08:15 tot 09:00 uur. 

Kunt u uw kind nog inschrijven voor de 

avondvierdaagse van dit jaar. Na deze datum kunt 

u alleen nog maar inschrijven bij de organisatie van 

avondvierdaagse zelf en niet meer via school. 

De kosten zijn: 7 euro per inschrijving inclusief 

medaille en 5 euro zonder medaille. 

 

U loopt toch ook mee? 
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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 

  



   

  Pagina 13 van 13 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


