“Uit de school
geklapt!”
Maart 2020

Uitstapjes:
April
Vr. 17 Koningsspelen, kleuters om
12.00 uur vrij
Mei
Di. 12 TaalTrip naar Schiphol NK
Di. 26 TaalTrip GVB groep 5
Juni
Do. 18 juni Schoolreisje,
kleuters en groep 3 naar Sprookjesbos
Enkhuizen & groep 4 t/m 7 klimmen en
klauteren in Outdoorpark Almere

Geheugensteuntjes:
April
Vr. 10 Goede Vrijdag
Ma. 13 2e Paasdag
Di 14 Studiedag
Ma. 27 t/m zo. 10 mei Meivakantie
Mei
Do. 21 Hemelvaartsdag
Vr. 22 Roostervrije dag
Juni
Ma. 1 2e Pinksterdag
Ma. 8 Schoolfotograaf
Vrij. 19 Studiedag
Di. 30 Afscheidsavond
Juli
Za. 4 Zomervakantie t/m zo. 16
augustus

Heel bijzonder:
In de 30 jaar dat ik op de Elout
rondloop heb ik dit (gelukkig) nog nooit
meegemaakt, een school zonder
kinderen met alleen maar meesters en
juffen die druk bezig zijn om toch zo
goed mogelijk onderwijs te verzorgen
voor de kinderen. Dan besef je weer
dubbel wat het nou zo extra leuk maakt
om op een school te werken en dat zijn
toch echt de kinderen! Met al hun
plezier, probleempjes, knuffels, kleine
maar voor hun “grote” ongelukjes,
briefjes, telefoontjes, praatjes en alles
wat ik op een dag met ze beleef!
Ik mis ze en hun ouders uiteraard ook
en hoop met heel mijn hart dat het
allemaal snel weer “GEWOON” is!
Juf Anja

Bliksemstage groep 7:
De ene helft van de klas ging naar het
Internationaal Theater Amsterdam
(voorheen de Stadsschouwburg
Amsterdam), de andere helft naar Van
der Steenhoven advocaten.
Bij het I.T.A. kregen we een
rondleiding waarbij Jesayah en Micha
bij de garderobe mochten helpen, we
bovenin de theaterzaal zaten, op het
“huldigingbalkon” stonden, in de
technische ruimtes koperen plaatjes
verbogen, aten in de kantine en onze
eigen theaterposters ontwierpen.
Bij Van der Steenhoven advocaten
werd eerst van alles verteld aan een
grote tafel met lekkernijen, werd ook
een rondleiding gegeven, een quiz
gedaan en een toga gepast door de
winnaar.
Het waren hele leuke, leerzame en
boeiende Bliksemstages!

Schrijven:
Daar ben ik weer, Joke de Jonge,
kinderboekenschrijver die in de buurt
woont. In de vorige Nieuwsbrief was te
lezen dat oudere nieuwkomers met mij
aan de slag gingen met schrijven.
Daarna wilde ik eens zien wat ik de
jongsten onder hen te bieden heb.
Omdat zij al zo veel moeten, leek het
me fijn voor hen om vooral op een
speelse manier bezig te zijn met letters
en woorden.

Met prentenboeken geef ik hen ruimte
voor hun eigen verhalen en wat
knutselen past daar ook prima bij. Ik
gebruik (prenten)boeken met
levendige, simpele verhalen met
aansprekende illustraties. Zo ontdekte
ik bij toeval dat een van mijn eigen
boeken voor beginnende lezers meer
dan geschikt is voor jonge
nieuwkomertjes.
“Kat Kaat is weg” met veel kleurrijke
bladzijden plus losse woordjes uit het
verhaal. Omdat ik de illustraties van
Juliette de Wit zo mooi vind, vergrootte
ik het boek naar A3 formaat, zodat de
bladzijden net zo groot worden als in
een prentenboek. Een oer-Hollands
thema als het hebben van een huisdier
kon ik via hulp van dit boekje prachtig
koppelen aan gevoelens en gedachten
van de kinderen aan hun land van
herkomst.

Via het jongetje dat huilt om het
missen van de weggelopen kat kwamen
als vanzelf flarden verhalen bij de
kinderen op over het gemis van
vriend(innet)jes uit het land waar zij
geboren zijn. En wat is iets als troost
en wat kan je daaraan hebben? Een
ander woordje uit dat boek is trots en
dat kon ik goed gebruiken door te
zeggen waar zij zelf trots op kunnen
zijn. Het schrijven van het lange woord
vogelverschrikker, het tekenen van een
prachtige illustratie, het lieve dingen
tegen anderen zeggen en al geweldig
Nederlands kunnen lezen. Heel
inspirerend om op deze manier met hen
te werken en al na een paar keer
kregen we bijzondere gesprekjes. De
manier waarop meester William met de
kinderen werkt en de geweldige
materialen die hij zelf maakt, hebben
daar volgens mij heel veel mee te
maken. Ze mogen blij zijn met zo’n
supermeester!
Meer weten over mijn boeken?
www.boekenvanjoke.nl voor kinderen
www.dejongeteksten.nl voor ouders en
leerkrachten

Naschoolse activiteiten Graffiti en
Technoclub mini:
De kinderen van Technoclub mini
hebben al hele mooie dingen gemaakt.
In de les van maandag 9 maart hebben
de kinderen een vlinder gemaakt, die
op je vinger kan balanceren! Hoe kan
dat? De vlinder heeft een magneet
waardoor het lijkt alsof hij echt vliegt.

De kinderen van Graffiti mochten voor
het eerst de spuitbussen gebruiken. Ze
moesten heel voorzichtig zijn en
speciale pakken dragen, want de verf
gaat niet meer uit je kleren. Eén voor
één mochten ze op een groot doek
oefenen en ze vonden het erg leuk!
Uiteindelijk zullen de kinderen een
echt kunstwerk gaan maken.

Met de maatregelen rondom het
Coronavirus zijn ook de naschoolse
activiteiten gestopt. Wij kijken met
school wanneer het weer veilig is voor
iedereen om weer te beginnen. Wij
hopen gauw de lessen in te kunnen
halen, zodat de kinderen van de
naschoolse activiteiten hun talenten
verder kunnen ontdekken.
Tot gauw!
Combiwel Junior

Team Elout

