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Nieuwsbrief 
7 oktober 2020 

 

Studiedag 11 november 

Op woensdag 11 november gaan we met het team verder met het ontwikkelen van onze visie en alle 

mooie plannen die we hebben om de school nog verder te verbeteren. Omdat dit niet in een middag past 

zijn de leerlingen van Montessorischool Het Element deze dag vrij.  

 

 

Leesplezier 

Op dit moment is het Kinderboekenweek, dé week in het jaar waarin 

veel aandacht is voor lezen en leesplezier. Omdat het leesplezier van 

kinderen al jaren achteruit loopt proberen we lezen op school zo leuk 

mogelijk te maken en zo veel mogelijk te doen. Zo lezen we op school in maatjes, mogen kinderen boeken 

kiezen uit onze schoolbibliotheek, krijgen we van de bibliotheek Hoogeveen collecties te leen die passen 

bij onze kosmisch thema’s enzovoort.  

 

Door veel te lezen begrijpen kinderen beter wat ze lezen, wordt hun woordenschat groter en verrijkt hun 

kennis van de wereld, goed lezen is de sleutel voor de toekomst!  

 

Kinderen veel laten lezen lukt ons niet alleen, daar hebben we jullie als ouders heel hard bij nodig!!  

Vandaar de vraag of jullie thuis met de kinderen willen (voor)lezen en aandacht willen besteden aan het 

lezen, mochten jullie daar hulp bij kunnen gebruiken, laat het ons weten!  

Een lidmaatschap voor de bibliotheek is gratis voor kinderen tot en met 18 jaar.   

https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/lid-worden  

 

Alle kinderen krijgen van ons een bingokaart mee voor het lezen in de vakantie! We zijn benieuwd 

hoeveel bingo’s we halen! De juffen en meesters doen ook mee        

 

Kinderboekenweek 

We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek met als thema “En toen?” We hebben veel geleerd 

en de week afgesloten met een boekenmarkt en morgen nog een optreden voor het verzorgingstehuis!  

 
 

 

https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/lid-worden


2 
 

Info van buiten 

In de bijlage vindt u het “JOGG weetje” van oktober en een flyer voor een gratis Webinar van Centrum 

Jeugd en Gezin Hoogeveen over emoties en opvoeden.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Montessorischool Het Element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
JOGG weetje oktober 2020 

Dit schooljaar delen wij iedere maand een beweegtip met jullie. 
Want bewegen is gratis, leuk en gezond! 

 

Beweegtip peuters 
Maak een baan van vormen (vierkant, rondje, driehoek) op de grond met stoepkrijt. Je mag zelf 
weten hoe groot en hoever ze van elkaar vandaan liggen. Daarna begin je bij het begin en spring 
je met twee voeten als een dier over de baan van vorm naar vorm. Nadat je geweest bent mag je een 
nieuw dier bedenken!  
 
Variatie: 

 Je mag er zelfs dierengeluiden bij maken! 
 
Voeding tip: zit je peuter in de ‘ik lust niks’ fase? Soms kan iets simpels als de peuter zijn/haar eten 
versieren, als bijvoorbeeld een dier (broodje aap) al helpen.  
 

Beweegtip 4-12 jaar 
Om te beginnen heb je A4 papier en een stift nodig, of stoepkrijt. Maak 
van elk A4’tje een beestenhand of beestenpoot. Leg steeds drie 
poten/handen naast elkaar, bijvoorbeeld twee handen en één voet of 
teken deze op de grond. Vervolgens leg/teken je hier weer een rij van 
drie poten/handen boven en zo ga je door tot dat je de baan lang genoeg 
vindt. Uiteindelijk heb je bijvoorbeeld een baan van acht lang en drie 
breed. Als de baan af is kan je beginnen. Ga met de juiste handen en 
voeten over de hinkelbaan. Begin bij het begin en stap op de eerste drie 
handen/poten. Zo ga je door. Succes! 
 
Variatie: 

 Maak er een wedstrijd van en probeer zo snel mogelijk over de baan te gaan. 
 
Voeding tip: wist je dat sprinkhanen eten erg gezond is?! Klinkt gek, maar ze zijn reuze lekker!  
 
Op onze Facebookpagina’s (Sportief Hoogeveen en De Wolden Sport) zie je in een filmpje waar de 
sportfunctionarissen Gido en Stefan de spellen voordoen!   


