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AGENDA VERJAARDAGEN 
 
1 april                 Mercurius naar de bibliotheek  
                            schrijfster Manon Sikkel 
                            op bezoek 
4 april                 Pluto Meespeelproject Amare 
                            OV-kaart mee!  
5 april                 Pluto Tuinbouwles 
6 april                 Jupiter, Pluto en Mercurius 
                            Huis van het boek  
                         alle kinderen OV-kaart mee! 
8 april                 Meespeel- concert Amare 
                            Pluto, Jupiter en Mercurius 
                            alle kinderen OV-kaart mee! 
12 april             Mercurius Tuinbouwles 
13 april              Paasontbijt        
15 april              Goede Vrijdag – kinderen zijn  
                            vrij 
18 april              Tweede Paasdag - kinderen zijn  
                            Vrij 
Vanaf 19 april   Entreetoes 
20 en 21 april   Cito eindtoets schoolverlaters 
20 april              Jupiter schooltuinen 
 
23 april– 8 mei Meivakantie 
 

 
 

 
 
2 april               Philine 
8 april               Juf Irma 
9 april               Mellina 
                          Juf Semra 
11 april             Hein 
 

   

Boek van de maand 
Het boek van de maand is deze maand van Miu. 
Ze is het boek ‘Camembert’ aan het lezen van 
K.J. Bender. Ze vindt het een spannend boek en 
het boek ziet er erg grappig uit. Ze raadt het aan 
om te lezen, omdat het een verhaal is met veel 
actie. 
Verhaal: 
De muis Camembert woont met zijn ouders in een kaaswinkel. Op een dag 
hoort hij dat de eigenaar gaat verhuizen naar het hoge noorden en dat de 
winkel wordt overgenomen door iemand die niet van muizen houdt. 
Camembert bedenkt daarom een heel slim plan: ze verstoppen zich gewoon 
in een verhuisdoos. Hij kiest zelf voor de boekenkist, want als je reist moet 

je het in stijl doen, vindt hij. Maar dan gaat er iets mis bij de verhuizing. De doos waarin Camembert zit, 
blijft achter in de winkel. Hoe komt hij nu bij zijn ouders in het hoge noorden? 
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Stageopdracht juf Saskia 
Voor een stageopdracht moest juf Saskia, stagiaire in Mercurius, een knutselactiviteit coördineren. Ze 
heeft de juffen goed aan de slag gezet en afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt aan 
verschillende opdrachten. De kinderen in Jupiter hebben met schoenendozen samen een huis 
gebouwd,in Pluto waren de kinderen druk met Origami en in Mercurius hebben de kinderen met 
chopsticks de prachtigste schilderijen gemaakt! Het was een groot succes! 

 
 

 

Theaterbezoek: Oma is een avatar  
Op vrijdagmiddag 10 maart gingen Jupiter en Pluto2 samen naar het Theater aan het Spui om de 
voorstelling Oma is een avatar te bekijken. De voorstelling ging over rouw: twee BFF’s Zoë en Amani 
hebben beiden hun oma verloren. Ze voelen een groot gemis, net als hun opa’s. Iedereen beleeft de 
rouw op een andere manier. Zo besluiten de meiden om één van de oma’s online na te maken: oma 
wordt een avatar. Het was een bijzondere voorstelling, met een zeer bewegelijk decor en ondanks het 
thema een hoop vrolijkheid.  
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Repetitiebezoek Residentieorkest.  
In het kader van het programma Ontdek het orkest 
mochten Jupiter en Pluto2 op vrijdag 25 maart een 
repetitie van het Residentieorkest bijwonen. Voordat 
we naar het orkest gingen luisteren hebben we een 
van de orkestleden ontmoet, altviolist Elisabet. Zij 
speelde een mooi stuk voor ons, vertelde hoe ze bij 
het orkest terecht is gekomen en de kinderen 
konden haar vragen stellen. Daarna gingen we – met 
vijf luister- en kijkopdrachten -  de repetitie 
bijwonen. Het was de generale repetitie voor het 
concert van die avond en we hoorden een mooi stuk 
van Saint-Saëns. Na de repetitie hebben we 
nagepraat over de opdrachten: welke instrumenten 
hebben we gezien, konden we Elisabet terugvinden in het orkest, wat deed de dirigent en welk gevoel 
gaf de muziek ons? Daarna mochten de kinderen nog zelf voor dirigent spelen tijdens een telopdracht, 
ze konden het heel erg goed!  

 

  
 

Ontdek het orkest 
Op vrijdag 8 april zullen de leerlingen van Pluto meespelen met de schoolvoorstelling Pulse en 
Ritme van het Residentie Orkest, in samenwerking met vier slagwerkers van Percossa. Het belooft een 
waar spektakel te worden, we zijn al drie lessen hard aan het oefenen met verschillende 
slaginstrumenten (trom, tamboerijn, claves) onder begeleiding van muzikanten van het orkest. De 
kinderen vinden het best spannend maar verheugen zich nu al op de ouders en de klassen die komen 
kijken!  
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Schooltuinen Jupiter  
De kinderen van Jupiter hebben afgelopen woensdag 
weer genoten van een bezoek aan stadsboerderij De 
Reigershof, waar wij onze eigen schooltuin mogen 
verzorgen.                      
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Gastles Week van het geld 
 

Het is deze week “De week van het geld”. Zo ook bij ons bij 
Het Open Venster. Maandag hebben we gastles gehad van 
Bernd Jan. Bernd Jan is een medewerker van de Volksbank 
en maandag kwam hij vertellen over het belang van sparen, 

het maken van keuzes en het leren verstandig 
om te gaan met geld.  

Verder wordt er deze week door de 
leerkrachten aandacht besteed aan het 
rekenen met geld. En wordt er ook gelezen in 
een speciale editie van de Donald Duck. 
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Eten tijdens pauzes 
Het valt op dat steeds meer kinderen tijdens 
de pauzes geen brood meer eten, maar soep 
of noedels. Ze hebben hiervoor heet water 
nodig om hun eten te bereiden. Dit levert 
soms rijen op met kinderen die op heet water staan te wachten, 
maar het is bovendien gevaarlijk en dus niet wenselijk.  

Ons verzoek is dan ook om uw kind zo veel mogelijk lunch mee naar 
school te geven waar geen heet water voor nodig is.  

Alvast bedankt!  

 

 

 

 

 

 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster 


