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Respectproject 2021
Het Respectproject is afgerond. RESPECT.Boekel streeft ernaar dat alle kinderen erbij horen, dat
niemand buitengesloten wordt, bij een vereniging of op school. (De Gelukkige Klas)
Als jij je veilig voelt in de klas of bij je vereniging, als jij je op je gemak voelt, dán pas kun je goed
leren, spelen, ontwikkelen en groeien.

Samenwerken,
samen spelen,
samen overleggen

Respectproject in groep 2
Na de lockdown was het fijn om elkaar weer te zien.
We hebben veel samenwerkingsopdrachten gedaan.
We maakten armbandjes voor elkaar, thuis en op
school. Ook deden we allerlei opdrachten waarbij je
samen moest overleggen en spelen. We leerden als
klank de - g - van groep.
Ook hadden we een echte ziekenhuishoek in de klas,
waarbij een goede samenwerking belangrijk is om de
patiënt beter te laten worden. We sloten de
respectweken af met een klein festival in de klas.
Iedereen kreeg een mooi armbandje van een ander en
we hebben lekker gedanst in de klas.

kalender
1 april
Theoretisch
verkeersexamen groep 7
Paasspeurtocht groep 1-2

2 april
Studiedag: Kinderen van de
basisschool zijn vrij.
Peuters gaan wel naar het
Kindcentrum.

5 april
2e Paasdag vrij

6 april
Instroom nieuwe kleuters

12 april
Start techniekweek

20 + 21 april
IEP eindtoets groep 8

20 april
Fietscontrole groep 7

23 april
Koningsspelen

26 april
Studiedag. Kinderen van
basisschool zijn vrij

27 april
Koningsdag. Kinderen van
basisschool en peuterwerk
zijn vrij

28 april
Kennismaking instromers

Respectproject in groep 1
Wij hebben de afgelopen weken erg ons best gedaan om
samen aardig te zijn voor elkaar en niemand buit te
sluiten. Dit ging al zo goed dat we een feestje hadden
verdiend. We hadden mooie festival armbandje voor
elkaar gemaakt en onze knuffels mochten bij het feestje
zijn. Dat was erg leuk!.

Respectproject in groep 7a
Lise en Elke uit groep 7a schrijven hoe zij deze 2
weken het laatste Respectproject hebben ervaren:
‘We begonnen met het bespreken van de
letters r e s p e c t •.
Al die letter hadden een betekenis.
R: respect ( 2017 )
E: eerlijkheid ( 2018 )
S: samen ( 2018 )
P: positiviteit ( 2019 )
E: eigenheid ( 2019 )
C: communicatie ( 2020 )
Respectfestival bij
de kleuters
T: talent ( 2020 )
• : punt ( 2021 )
Daarna hebben we een film, genaamd Blue Bird, gekeken. En toen hebben we er vragen over
beantwoord. We hebben ook veel spelletjes gespeeld, zoals Amerikaans liften enzovoort.
Die spellen hebben we bijvoorbeeld gedaan om niet altijd je vriend/in te kiezen.
Op het laatste was er een festival: je moest een armbandje maken voor iemand anders maar je
wist niet wie het was. Toen moesten we een nummer trekken en bij dat nummer hoorde een
armbandje, dit armbandje kreeg je mee naar huis.
Nu onze mening:
Lise (7a): ‘Ik vind dat we er veel van hebben geleerd, bijvoorbeeld dat samen spelen gezelliger
is en het is beter voor je zelfvertrouwen. Ze moeten hier mee door gaan, maar misschien de
volgende keer ook iets met bewegend leren.’
Elke (7a): ‘Ik vind ook dat we er veel van hebben geleerd: Als je pest, zou je je in een ander
moeten verplaatsen en bedenken hoe dat voor jou voelt. Met de spelletjes erbij was het nóg
leuker.’

Kikkervisjes
Nienke uit groep 7a heeft kikkerdril mee naar school genomen.
Door de bak in de zon voor het raam te zetten komen de
kikkervisjes sneller tot ontwikkeling. En ja, na enkele dagen is
dat duidelijk te zien. Nienke heeft er ook extra slootwater aan
toegevoegd. Ook haalt ze informatie over de kikker uit een
boek van de schoolbieb. Leuk om te zien hoe de kinderen zo
voor elkaar de spontane leermomentjes creëren.
.

peuterwereld

De Boekendoos

Rara wat zit er in de doos? Om beurten mogen
de peuters toveren met de boekendoos; hokus
pokus....Ze kiezen een boek uit en mogen dit
thuis met papa, mama, broertjes of zusjes lezen.
Spannend en heel gezellig!

De eiertikwedstrijd
Maandag hebben we op een zonovergoten speelplaats met de groepen
1 t/m 4 en groepen 5 t/m 8 genoten van de traditionele eiertikwedstrijd.
Beide keren hele fanatieke groepen, die elk hun eigen finalist
aanmoedigden. Vayenne uit groep 4a en Farbod uit groep 7 mochten
de wisselbeker, een diploma en een chocolade paashaas in ontvangst
nemen. Ook voor de verliezende finalisten was er een diploma.
Wij danken de fam. Janssen uit Venhorst voor de eieren en Slagerij van
Exel voor het koken van alle eieren.
Donderdag gaan de groepen 1-2 op zoek
naar paaseieren in het bos!

Fijne paasdagen gewenst!

Lekker Tuinieren
De BSO’s Octopus en Neptunus hebben de ‘handschoen’ van het
moestuinieren stevig opgepakt. Zeker met het recente heerlijke
voorjaarsweer is dit een prachtige ervaring voor de kinderen, waar
ze met volle teugen van genieten. En onze PM-ers stralen ook bij
het zien van die vrolijke snoeten.

wist u dat...
• De tomatenplantjes voor in de moestuin groeien in het zonnige lokaal van onze peuters?
• De overkoepelende verkeerswerkgroep, samen met de gemeente en de 3 scholen,
binnenkort een actie start in het kader van de verkeersveiligheid?

