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de kerstvakantie hoopt zij weer te be-
ginnen met haar werk en zal dan les 
gaan geven aan groep 3, op de maan-
dag, dinsdag en vrijdag. Aan het eind 
van dit jaar is zij mogelijk al eens op 
school voor een aantal voorbereidingen. 
Juf Nienke vervangt juf Alies gedurende 
haar zwangerschaps- en ouderschaps-
verlof. Zij zal vanaf het nieuwe jaar op 
de dinsdag en woensdag les blijven ge-
ven aan groep 3. Nienke, bedankt dat je 
er deze tijd letterlijk en figuurlijk volle-
dig voor groep 3 bent!                            
Ook Ineke begint na de kerstvakantie 
weer met haar werk.                               
We wensen iedereen, als verlofgenie-
tende of als vervanger, nog een goede 
tijd verder en daarbij een goede wisse-

ling en overdracht.  

Meester Tobias 
Meester Tobias is geveld door hevige 
migraine klachten. Momenteel zijn de 
artsen aan het uitzoeken waar deze 
klachten vandaan komen. Dat is op dit 
moment namelijk niet duidelijk. Tobias 
zal voortaan vier ochtenden op thera-
peutische basis ondersteunend aan het 
werk zijn.  Tobias, sterkte met alles, 
wij hopen dat je je gauw beter zult 

voelen! 

 

 

 

Zwanger-

schapsverloven 

Op dit moment zijn er, zoals bij u be-
kend, vier teamleden met zwanger-
schapsverlof. Inmiddels is bekend, 
nadat de nieuwe cao-regelingen toege-
past zijn, wanneer de verloven eindi-
gen en Alies, Micha, Marian en Ineke 

weer zullen beginnen.  

Op maandag 2 november begint Micha 
weer met haar werk en zal zij op de 
maandag en dinsdag les gaan geven in 
groep 4. Dit hele schooljaar geniet zij 
op de woensdag van haar ouderschaps-
verlof. Stéphanie vervangt Micha en 
van haar zullen we dus eind oktober 
afscheid nemen. Stéphanie, bedankt 
voor je inzet voor groep 4 in deze tijd! 
In november begint er voor Stéphanie 
een nieuwe periode van vervanging op 
IKC Juliana, waardoor we elkaar als 
collega’s blijven tegenkomen. Micha, 
weer heel veel succes met je werk en 
heel veel plezier met het lesgeven aan 

groep 4!  

Marian begint een ruime week later 
weer met haar werk, namelijk op don-
derdag 12 november. Vanaf dan geeft 
zij op de maandag, donderdag en vrij-
dag les aan groep 7. Jan Morren ver-
vangt juf Marian al vanaf het begin van 
haar zwangerschapsverlof. Jan, be-
dankt dat je er al zoveel weken bent 
voor groep 7, met daarbij al je inzet 
en enthousiasme voor de kinderen. 
Zolang Tobias nog afwezig is, blijft Jan 
hem vervangen. Dus als Sterrenpalet 
nemen we (gelukkig) nog geen afscheid 

van hem.  

Alies neemt na haar zwangerschapsver-
lof haar ouderschapsverlof op, waar-
door zij nog wat langer afwezig is. Na 

Voorwoord 

                 Het  Letterpalet 
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Bedankt! 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de 

leerlingen van het Sterrenpalet,  

Het lijkt alweer heel lang geleden dat 
we elkaar voor het laatst zagen in de 
laatste week voor de zomervakantie. 
Daarna ging er voor mij een heel lange 
‘vakantie’ in in verband met mijn 
zwangerschapsverlof. Dit ging officieel 
midden in de zomervakantie in. Dat dit 
begonnen was voelde nog niet zo, toen 
dit schooljaar begon. De zwangerschap 
maakten we na het wonderlijke begin 
ervan nog maar kort bewust mee. 
Daarbij waren we thuis bezig met een 
verbouwing (toevallig in deze zomerva-
kantie) en had ik ook voor het nieuwe 
schooljaar nog het één en ander af te 
ronden en over te dragen. Gelukkig is 
dat laatste allemaal heel goed gegaan 
dankzij de goede overname door Laura, 
Rijk en alle andere collega’s! Bedankt 
daarvoor! Toen ons huis er klaar voor 
was en ik steeds meer ging genieten 
van de vrije tijd, voelde ons kindje dat 
het geboren kon worden. Na een 
‘korte’ zwangerschap en een korte 
bevalling werd op zaterdag 12 septem-
ber onze dochter Evy geboren! En wat 
zijn we blij met haar! We vinden het 
heel bijzonder dat zij als vierde kindje 
in ons gezin geboren mocht worden. En 
om iets over haar te vertellen: Zo 
‘stilletjes’ als ze gekomen is, zo 
‘aangepast’ is ze aanwezig in ons ge-
zin. Ze slaapt goed, drinkt goed, meldt 
zich heel regelmatig voor een volgende 
voeding en huilt weinig. Gisteren deed 
ze haar eerste lachje en sinds deze 
week slaapt ze ook al door van 11 tot 
6. Kortom: ze is een heel tevreden en 
relaxed meisje. Minke, Niels en Nick 
zijn ook heel blij met haar. ’s Morgens 
beginnen ze met een kusje aan Evy en 
’s avonds eindigen ze daarmee. En tus-
sendoor wordt er heel wat met haar 
geknuffeld en ‘gespeeld’. Samen genie-
ten we met volle teugen van elkaar en 
van deze tijd. Dat doen we met heel 
veel mensen om ons heen, wat we heb-
ben gemerkt door het meeleven en de 
betrokkenheid in de afgelopen tijd. We 

kregen ontzettend veel felicitaties op 
heel veel verschillende manieren, on-
der andere door middel van gestuurde 
kaarten. U zou eigenlijk eens een kijk-
je moeten komen nemen in onze ka-
mer. Deze hangt hélemaal vól met 
kaarten, die samen een aantal lange 
roze slingers vormen. Bij al die kaarten 
hangen er ook héél véél van u! Heel 
erg bedankt voor uw felicitaties en 
meeleven! We ervaren uw betrokken-
heid als heel bijzonder! Deze kenmerkt 
het Sterrenpalet en maakt onze 
school/ons kindcentrum bijzonder. Ik 
kijk ernaar uit u en de leerlingen weer 
te ontmoeten, maar dit zal nog even 
duren, want ik mag nog een poosje 
genieten van mijn verlof en dat zal ik 
ook zeker doen. Na de kerstvakantie 
begin ik weer met mijn werk, waar ik 
behalve van mijn gezin ook weer zeker 
van zal genieten. Misschien is er tus-
sendoor nog wel een moment dat ik 
een keer ‘zomaar’ even langs kom, 
maar het zal vast niet zo zijn dat ik u 
dan allemaal ontmoet. Daarom wens ik 
u voor de komende tijd samen met uw 
kind(eren) een heel goede najaars-, 
Sinterklaas- en kersttijd en zeg ik bij 
deze graag: tot ziens in het nieuwe 

jaar!  

De hartelijke groeten –ook namens 
Erwin, Minke, Niels, Nick en Evy- van 

Ineke Neerhof  
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Luizencontrole 
Na de herfstvakantie, op maandag 26 

oktober, is er weer luizencontrole. 

Denkt u er aan om geen ingewikkelde 
staarten, vlechten in het haar van uw 
dochter te doen en graag uw zoon zon-
der teveel gel naar school te sturen? 

Bij voorbaat dank. 

 

Voorleeswed-

strijd 
Wie worden de voorleeskampioenen 

van het Sterrenpalet? 

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen 
meedoen aan de voorleeswedstrijd. In 
de klassen worden op donderdag 5 
november (2e week na de herfstva-
kantie) de voorrondes gehouden. Uit 
elke groep komen twee winnaars. Zij 
strijden op donderdagavond 12 novem-
ber in de finale tegen elkaar. Een ech-
te jury maakt aan het eind van de 
avond de winnaars van elke groep be-

kend. 

Een aantal voorleestips:                    
Lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk 
af en toe de zaal in en verspreken is 
niet erg. Goed ademhalen en opnieuw 

beginnen. 

 

Naschoolse    

activiteit  
Op maandag 2 november staat weer 
een naschoolse activiteit gepland voor 
de leerlingen van de locatie Huender-
straat en op 5 november voor de leer-

lingen van de locatie Beukenlaan. 

We gaan dan we aan de slag met fresh 
fruit! Iedereen die mee wil doen is van 
harte welkom. Wel vragen we dit keer 

een kleine bijdrage: € 1,50 voor de 
onkosten. Het geld s.v.p. gepast mee-

nemen op de dag van de activiteit.                                                                         

De leerlingen kunnen zich hiervoor 
opgeven via het mailadres jea-
net@beweegwijs.nl of bij Jeanet Ha-
bers via Basisschoolnet. De activiteit 
begint om 
14:45 uur 
en is om 
15:45 uur 

afgelopen. 
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Oud papier-

container 
Woensdag 4 november staat de oud 
papier container weer op het school-
plein. Helpt u ook dit keer mee om de 
container goed gevuld te krijgen?               
Alvast bedankt !                     

Minette Onnink 

 

Opening Kin-
derboeken-
week “Raar, 

maar waar” 
Woensdag 7 oktober werd op beide 
locaties de Kinderboekenweek ge-

opend.  

Het is raar, maar waar: 
opeens stonden ze daar. 
Professor Zie en professor Zo, 
gaven ons een spetterende opening 
cadeau! 
Een echt onderzoek op het plein,                    

verwondering bij groot en klein! 

Aan de hand van verschillende experi-
menten prikkelden professor Zie en 
professor Zo ons om zelf raar, maar 
ware dingen te gaan onderzoeken. 
Het enthousiasme onder de kinderen 
was groot! Prachtig om alle verwon-
derde blikken te zien. Aan het eind 
van de opening kreeg iedere groep 
van de professoren een voorwerp 
mee, met daarbij de volgende vragen: 
● Wat is het?                                            
● Hoe heeft het ons leven veranderd 

● Wie bedacht het en waarom?         * 

● Hoe werkt het?                                
● Is de oorspronkelijke versie al ver-
der ontwikkeld in de tijd?                              
Het antwoord op deze vragen en alle 
resultaten van het thema “Raar, maar 
waar” hebt u gisteren op onze kijk-

avond kunnen zien.  

Zelfs de buren hebben genoten van de 
opening van de Kinderboekenweek! 

(foto gemaakt door de buurvrouw) 

 

Groep 7 
In het kader van de kinderboeken 
week heeft groep 7 een bezoek aan de 
bibliotheek in Neede gebracht.            
De schrijfster Bibi Dumon Tak vertelde 
het één en ander over haar boeken en 
zichzelf. Hieronder het verslag van 

twee leerlingen: 

We zijn naar de bieb in Neede ge-
weest. Daar hebben we de Bibi Dumon 
Tak ontmoet. Ze is heel vrolijk en ze 
houdt super veel van dieren. Ze heeft 
super veel verteld over de dierenam-
bulance. Ze doet daar vrijwilligers-
werk, omdat ze dan meer inspiratie 
krijgt voor haar boeken. Ze schrijft 
hele leuke boeken, vooral over dieren 
en het meest waargebeurde verhalen. 
Ik hoop dat ze daar vooral mee door 
gaat.                                                  

Isabella. 

 

We gingen naar de bieb in Neede. 
Daar was Bibi Dumon Tak. Ze is heel 
aardig en werkt bij de dierenambulan-
ce. Haar eerste boek was We gingen 
achter de hamsters aan. Ik heb de 
eerste al gelezen. Nu heeft ze een 
nieuw boek We gingen op krokodillen-
jacht. Ik ga die ook zeker lezen. Het 
was heel gezellig. Gelukkig gingen we 
met de auto, want het was super 
koud.                                               
Ze deed op het laatst kunstjes met 
haar twee hondjes. Het waren hond-
jes uit Spanje. Eén ervan was aan een 
boom vastgebonden en de andere was 

een zwerfhondje. Ze heeft ze allebei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gered. Het waren hele lieve en brave 
honden Het was heel leerzaam, vooral 
omdat ze een power point had en 
filmpjes. We hebben het boek We 
gingen op krokodillenjacht meegekre-
gen. Ze vertelde veel over de dieren-

ambulance. 

Het was leuker dan ik verwacht had, 
maar ik vond het wel jammer, dat ik 
mijn vragen niet kon stellen. Maar de 
meesten zijn beantwoord. 

Cato 

Oproep 
Wij zij op zoek naar een magnetron. 
Heeft u er nog een staan of wie ie-
mand die er een heeft staan die niet 
of nauwelijks gebruikt wordt? Wij 
zullen er heel blij mee zijn. Mocht u 
een exemplaar beschikbaar hebben 
voor ons, dan kunt u dit via Basis-
schoolnet laten weten aan Mirjam 

Lefering. 

Herfstvakantie 
De komende week, van 19  t/m 23 
oktober is de school gesloten wegens 
de herfstvakantie. Allemaal een heel 
fijne vakantie toe-
gewenst.                        
Op maandag 26 
oktober hopen we 
elkaar weer terug 

te zien op school! 
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Fietscontrole 
Afgelopen woensdag zijn de fietsen 
van de groepen 5 t/m 8 weer gecon-
troleerd.                                         
De verkeersouders hebben dit samen 
met Wouter van Temmink Tweewie-
lers gedaan en Riekelt de Boer van 
VVN afdeling Berkelland.                  
De meeste kinderen vonden het dan 
ook spannend of de fiets werd goed-
gekeurd.                                          
In totaal zijn 70 fietsen van de 80 
gecontroleerd. Hiervan hebben er 54 
een OK sticker gekregen.                       
De rest heeft een kaart gekregen met 
wat er met de fiets nog moet gebeu-
ren.                                                 
Dit kan zijn van het ontbreken van 
een fietsbel, geen reflectoren of 
slechtwerkende verlichting.                      
Vooral dit laatste is nu in de periode 
dat het ‘s morgens donker is wel be-
langrijk.                                                  
Je kunt je fiets laten maken bij Tem-
mink Tweewielers. Die rekenen dan 
geen uurloon alleen het materiaal.             
Ze hebben daar ook dopjes voor de 
dynamo, voor als je dynamo slipt bij 
vochtig weer.                                           
De woensdag na de vakantie, 28 okto-
ber, worden de fietsen die nu niet 
goedgekeurd zijn opnieuw gecontro-
leerd.                                                       
Hopelijk zijn ze dan allemaal in orde. 
Het gaat tenslotte om de veiligheid 
van uw kinderen.                                       
Deze datum geldt ook voor de kin-
deren die de fiets waren vergeten of 
niet aanwezig konden zijn.                        
Denk er dus aan om dan je fiets mee 

te nemen! 

Groetjes de verkeersouders. 

 

 

Terugblik Op 

de koffie bij… 
Op woensdag 7 oktober was de zake-
lijke ouderavond.                                
Gezien de geringe opkomst gaat de OR 
op zoek naar een andere invulling 
voor deze avond. Die ouders die er 
wel waren willen wij hartelijk bedan-

ken voor hun komst. 

 

Opbrengst  
kraskaarten-

actie 
Een paar weken 
geleden is Walter 
Hobelman, van de 
stichting UCCF, bij 
ons op school ge-
weest om te vertel-
len hoe het nu met 
Catherine , ons 
sponsorkind, gaat. 
Hij liet foto’s zien die recent geno-
men waren door een medewerker van 
de stichting. Ook vertelde hij dat er in 
Oeganda een nieuw project gestart 
wordt. Er wordt een nieuwe school 
gebouwd voor het vervolgonderwijs. 
Daar is veel geld voor nodig. De kin-
deren hebben d.m.v. een kraskaarten-
actie geld ingezameld. Dat geld is 
inmiddels geteld . Het opgehaalde 
bedrag is 663,08 euro. Als school vul-
len we dit aan tot een rond bedrag 

van 750,00 euro.  

Dinsdag  27 oktober om 10 uur komt 
Walter op school om dit geld d.m.v. 

een cheque in ontvangst te nemen. 

 

Catherine 
De eerste zes weken van het nieuwe 
schooljaar zitten er weer op.                    
Er is flink gespaard voor Catherine. Er 
zat  een bedrag van 87,22 euro in de 
spaarpotten.                                      
Laten we zo 
door blijven 

gaan! 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren: 

21-10  Jelle Roessink uit groep 3           
22-10  Noémi Maclean uit groep 1A           
27-10  Britt ten Have uit groep 6             
29-10  Alicia Mellendijk uit groep 3          
30-10  Stef Klein Tuente uit groep 2A     
31-10  Lotte Ormel uit groep 1B          
03-11  Jens Koldeweij uit groep 4          
04-11  Lars ten Berge uit groep 6              
Allemaal een heel fijne verjaardag 

toegewenst! 

Even voorstel-

len  

Mijn naam is Nikae Gunnewick.  

Ik ben 20 jaar en ik woon in Vragender 
samen met mijn ouders en 2 broers. In 
mijn vrije tijd doe ik graag leuke din-
gen met mijn vriendinnen, vriendje en 
familie. Ik vind het 
heel leuk om uit te 
gaan, winkelen, 
fotografie en crea-
tief bezig te zijn. Ik 
heb ook een bij-
baantje bij het fa-
miliebedrijf en op-
passen doe ik ook, 
dit doe ik met alle 

plezier. 

Ik heb de opleiding verzorgende-IG 
met uitstroom kraamzorg afgelopen 
schooljaar afgerond. Het omgaan en 
activiteiten uitvoeren met kinderen/
baby’s spreekt mij heel erg aan van-
daar dat ik ben gestart met de oplei-
ding pedagogisch medewerker kinder-
opvang. Ik ben in het tweede leerjaar 
ingestroomd. Ik mag stage lopen bij 
VCO Kinderdomein en ben nu sinds 
oktober begonnen.  Mij kun je vinden 
op de maandag bij  BSO Sterrenpalet. 
Op de dinsdag ben ik in de ochtend op 
de peutergroep en in de middag bij 

BSO Julianaschool. 

Ik hoop deze stage veel te leren over 
de doelgroep, de kinderen goed te 
leren kennen, de activiteiten te be-
denken voor de kinderen wat ze leuk 
vinden en er natuurlijk een hele ge-
zellige stage er van maken samen met 
de kinderen en collega’s.                         

Nikae Gunnewick 
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Groep 1-2:                                      
Wat een feest, die Kinderboekenweek! 
Met het thema 'Raar maar waar' hebben 
de kleuters gewerkt aan de hand van 
de boeken: 'De speeltuin', 'De astronaut' 
en 'Een gat in mijn emmer'. De proefjes 
in de klas zorgden voor veel verwonde-
ring. Het is bijvoorbeeld heel interes-
sant om te zien hoe kleurstof in melk 
begint te bewegen op het moment dat 
er afwasmiddel bij komt. Er zijn speel-
tuinen, maanmannetjes en boeken ge-
knutseld, maar hebben ze ook als echte 
uitvinders apparaten gesloopt en er 

iets nieuws van gemaakt. 

Groep 3:                                                 

Wij hebben de herfst onderzocht. 

● We weten nu dat bladeren van de 
bomen afvallen doordat de grond te 
koud wordt en de boom geen water 
meer kan opzuigen uit de grond.          
● We weten nu dat herfstbladeren 
oranje kleuren doordat ze geen voe-
dingsstoffen meer krijgen. Er is geen 
water en zonlicht meer.                       
● Eekhoorntjes zijn in de herfst veel te 
zien doordat de een wintervoorraad bij 
elkaar sprokkelen.                                    
● Paddenstoelen zijn schimmels en die 
ontstaan door vocht. Ze verspreiden 
zich door hun sporen.                                      
Voor het doorlopen project hebben we 
een dia projector en dia's onderzocht.        
● We weten dat dit foto's zijn die in 
een apparaat werden gestopt en zo 
vergroot afgebeeld konden wor-
den.                                                    
 ● Om een foto te zien moet het don-
ker zijn. Je moet op het knopje druk-
ken en dan wordt er een nieuwe foto 
ingeschoven.                                       
● We weten dat dit een oud apparaat is 
en dat na de periode van de dia, afge-
drukte foto's op fotopapier kwamen. Nu 
hebben we veel digitale foto's op de 

mobiel of computer. 

Groep 4                                             
In groep 4 zijn wij begonnen met proef-
jes in de klas. Hierbij hebben we op 
verschillende manieren onderzocht 
wanneer kaarsen kunnen blijven bran-
den. Ook hebben we met eigen ogen 
gezien dat plastic (water)dieren kun-
nen groeien. Ze zijn inmiddels 3x zo 
groot geworden! En we hebben op het 
digibord gezien dat wij onze hersenen 
niet altijd kunnen vertrouwen als het 
om optische illusies gaat.                       
In groepjes hebben de kinderen onder-

zoeksvragen bedacht.  

● Hoe kom je aan snot in je neus?                 
● Hoe komt er vuur uit een aan-
steker? ● Hoe komt de bliksem?                             
● Hoe krijg je een bloedneus?                         
● Hoe komt er stroom uit een 
stopcontact?                                               
Een paar weken lang zijn de kin-
deren bezig geweest om het ant-
woord hierop te vinden en dit te ver-
werken in een presentatie. Eén groepje 
heeft een toneelstukje ingestudeerd, 
de andere groepjes hebben een collage 
gemaakt. We zijn erg trots op de resul-

taten! 

Groep 5 

De kinderen van groep 5 hebben onder-
zoek gedaan naar veel rare dingen. De 
onderwerpen lagen erg uiteen: van 
naaktslakken tot spekjes en van wor-
men die uit de lucht vielen tot strips. 
De kinderen hebben erg enthousiast 
gewerkt! Alle antwoorden op de vragen 
werden tijdens de kijkavond op ver-
schillende manieren gepresenteerd. Er 
waren knutselwerken, quizen, een 
speurtocht en een powerpoint met 
zelfgemaakte strip.                           
Naast de onderzoeksvragen hebben we 
ons samen meerdere malen verwon-
derd! Iedere dag kwam er een raar 
weetje voorbij en afgelopen dinsdag 
was onze klas een klein laboratorium. 
In tweetallen hebben we 10 proefjes 
uitgevoerd. Super leuk! Samen met juf 
Maartje zijn we op zoek gegaan naar de 

ontdekker van het vuur.  

Groep 6                                              
Weken achter elkaar hebben we ge-
werkt over dit thema in groep 6.               
De allereerste dag hebben we al een 
woord-web  gemaakt, omdat de kin-
deren zich toen al over heel veel din-
gen verwonderden.                              
Bijvoorbeeld:                                             
● Een slak heeft we 30.000 tanden?!     
● Een auto wordt volgetankt met vloei-
stof en dan komt er rook uit.                        
● Mensen bewegen dat komt door de 
hersens.                                             
Daarna aan het werk, samen praten, 
opzoeken en uitwerken. Proefjes doen 
met ijs, met koffie, bekijken hoe je 
soms gefopt wordt als je ergens naar 
kijkt.                                                        
Vertellen aan de klas waar jouw onder-
werp over gaat. En als laatste samen 
met de ouders kijken naar alle werk op 

school. 

De afgelopen periode hebben alle groepen gewerkt aan het aan de hand van het thema Raar maar waar. 

Elke groep heeft op zijn eigen manier invulling gegeven aan dit thema. Gisteren heeft u dit met eigen 

ogen kunnen bekijken. Ontzettend leuk dat er zoveel kijkers zijn geweest! 

Thema Raar maar waar 

Groep 7 

In groep 7 hebben we allerlei raar 
maar waar vragen bedacht. Er uitein-
delijk tien uitgekozen. Is het raar of 
waar ....dat het in Kansas City (VS) 
kikkers regende, in Australië meren 
met roze water bestaan, een parel 
kan oplossen in wijn enz.? Alle vragen 
zijn door de kinderen onderzocht en 
de antwoorden, met uitleg, zijn 
te  vinden op posters in de klas. De 10 
quiz vragen liggen klaar op de tafel in 
de hal. Na invulling kan iedereen in de 
groep controleren hoeveel waar of 

raar  vragen goed zijn beantwoord. 

Groep 8 

In kleine groepen of alleen zijn de 
kinderen van groep 8 bezig gegaan 
met het zoeken naar de antwoorden 
van veel verschillende vragen zoals: 
‘Waarom worden buitenaardse wezens 
vaak groen afgebeeld?’ en ‘Waar blijft 
je vet als je afgevallen bent?’ Er wer-
den ook vragen beantwoord die tij-
dens het schoolkamp de kinderen had-
den verwonderd. Bij het kampvuur 
werd het vuur opeens groen. Hoe kan 
dat? Het lopen over het veen werd ook 
als raar bevonden. Hoe kan dat? Je 
loopt toch over water.                                  
Samen werden alle vragen geïnventa-
riseerd. Vervolgens is er afgesproken 
wie welke vraag ging beantwoorden. 
Voordat de kinderen op zoek gingen 
naar informatie schreven werd er 
eerst opgeschreven wat zij als ant-
woord verwachten (hypothese). Uit-
eindelijk heeft iedereen de vragen 
kunnen beantwoorden en werd het 

aan de klas gepresenteerd. 

 


