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KCO nieuws

Stuwwalloop

Voor de groepen 3-8 is er een kidsrun op 28

mei. De kidsrun bestaat uit een mooi

uitdagend parcours over en op de

Hemelseberg.

Waar?: Sportpark Hartenstein Oosterbeek

Hoe laat?: inschrijven vanaf 14.15 uur en start

om 15.10 uur

Voor meer info: www.stuwwalloop.nl

Natuurmarkt

Heemtuin de Zomp in Oosterbeek organiseert

15 mei een natuurmarkt, met leuke

activiteiten voor kinderen (en informatie en

inspiratie voor ouders).

Kinderen kunnen o.a.

uilenballen pluizen,

waterbeestjes bekijken en

hengelen en zaadbommetjes

maken.  Op deze natuurmarkt

is informatie en inspiratie over

natuur, milieu, duurzaamheid

en tuinen.

U kunt ook planten ruilen, een rondleiding

volgen door de Heemtuin of enkele tuinen in

de buurt bezoeken.

15 mei 12.00 -16.00, park Bato’s Wijk te

Oosterbeek, langs de Geelkerkenkamp op de

hoek met de Fangmanweg op het grasveld

onder de Fangmanflat.

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwez

oom/activiteiten/zompmarkt-2022-in-park-bat

os-wijk-in-oosterbeek

Schoolnieuws

Afsluiting projectweek

Afgelopen week hebben onze leerlingen veel

geleerd over licht en kleur. Het enthousiasme

was groot en als klap op den vuurpijl

ontvingen wij alle ouders weer in de school.

De opbrengsten van de projectweek werden

aan de ouders en belangstellende getoond in

alle groepen. Het was een groot succes.

http://www.stuwwalloop.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten/zompmarkt-2022-in-park-batos-wijk-in-oosterbeek
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten/zompmarkt-2022-in-park-batos-wijk-in-oosterbeek
https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten/zompmarkt-2022-in-park-batos-wijk-in-oosterbeek
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Studiedag

Op 7 juni zijn alle leerlingen vrij in verband

met een studiedag. Op deze dag maken we

met elkaar plannen voor het komende

schooljaar.

Oudertevredenheidspeiling

De peiling is gesloten en de opbrengst/

uitkomst wordt gedocumenteerd. Wij zijn

nieuwsgierig naar het resultaat. De resultaten

worden in het team en de MR besproken.

Daarna geven we een terugkoppeling aan de

ouders. Bedankt voor het invullen.

Belangrijke data:

- 25-05 schoolreisje groep 1-7

- 26-05 Hemelvaart en vrije dag op 27-05

- 01-06 Kamp groep 8 tot en met 03-06

- 07-06 Studiedag alle leerlingen vrij

- 13-06 week inschrijven

rapportgesprekken

Opvang nieuws

Ander spel

Afgelopen tijd zijn we op het plein van het

kinderdagverblijf bezig geweest om ander spel

te laten ontstaan.

Bloembakken zijn omgetoverd in speelbakken

waar de kinderen met kleine auto’s of

bijvoorbeeld dieren in kunnen spelen.

Als we een kartonnen buis neerleggen zien we

kinderen denken: wat kun je daar allemaal

mee doen? Ballen rollen erdoor, maar wat

gebeurt er al je er een steentje of takje door

heen laat gaan? En wat kan je met de buis in

de zandbak.

Een houtpellet in de tuin is de ene keer een

boot, de volgende keer een hut of een…..

We zien dat de kinderen met meer

betrokkenheid aan het spelen zijn, ze zijn veel

meer aan het ontdekken, spelen met meer

fantasie en we zien zelfs de eerste

rekenprikkels: deze bal past in de buis, maar

deze niet.

Voor dit nieuwe spel zijn we op zoek naar

meer loose parts:

Waar denken we aan:

● Buigzame buizen

● Grote keien

● Zinken: teilen, potjes, gieters

● Fluitketel

● Doppen van knijpzakjes fruit

● Aardappel stamper

● Schone bakjes en deksels van de Chinees

● Dennenappels

● Vijzel

● Rekje uit oven of koelkast

● Ijzeren cupcake vorm

● Houten kabelhaspel

● Houten schilderij lijstjes (niet groter dan

A4)

● Afdruiprek

● Trechters

● Oude vinyl platen

● Speelgoed dieren

● Lege keukenrollen

● Schone conservenblikken (groot-klein)

● Oude sleutels

● Auto stuur

● Schelpen

● Boomschors

● Houten plank (ongeveer 160x40 cm.)

● Houten plankjes

● Pannen (koekenpannen hebben we

voldoende)



Datum 13-05
Jaargang 2021-2022
Nummer 17

● Ijzeren mokken, ijzeren schaaltjes, ijzeren

servies

● Houten pollepels, ijzeren lepels

● Kartauto bandjes

● Kunstgras stukken

● Stevig plastic kratten

● Pvc buizen

● Baksteen met gaten

Heeft u iets in huis, heeft u een connectie met

iemand die een van deze spullen heeft of heeft

u nog iets anders waaraan wij nog niet

gedacht hebben, mailt u dan (liefst met foto)

naar KCoosterbeek-kdv@skar.nl zodat we een

beetje in de peiling kunnen houden wat en

hoeveel er binnenkomt en via de mail af

kunnen spreken wanneer het gebracht kan

worden.

Alvast bedankt,

Jacqueline en Bianca

mailto:KCoosterbeek-kdv@skar.nl
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