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Beste Schatgravers, 

Voor jullie ligt de nieuwe editie van het Schatgravertje. We zijn het nieuwe kalenderjaar 

goed begonnen en willen u graag meenemen in de afgelopen 2 maanden; kijkt u met ons 

mee?  

                Carnaval op de Schatgraver 
 

                    

Op 16 februari was het eindelijk zover: we vierden Carnaval op de Schatgraver. Onder 

toeziend oog van onze prins Noah en prinses Isis werd er flink gefeest, gedanst en menig 

polonaise gelopen. We hebben de leukste pakjes voorbij zien komen; complimenten! 

Iedere groep heeft een fantastisch optreden voorbereid en alle kinderen werden getrakteerd 

op iets lekkers met wat te drinken. Van al dat dansen en feesten krijg je namelijk veel honger 

en dorst. 



In de middag  volgde er een gezellig bezoek van de SVV met hun Prins en jeugdprins. Samen 

hebben we de polonaise gelopen. Fijn om te zien dat de Schaesbergse carnaval ook zo 

betrokken is bij de school.  

Dit jaar was het dubbelfeest want later op de middag wist ook de Stadsprins van Kerkrade, 

de schoolprins en hun hele gevolg de Schatgraver te vinden. Dit als grote verrassing voor 

onze prins Noah en prinses Isis.  

Wij hebben enorm genoten van deze dag en tellen alweer af naar Carnaval 2024! 

Hieronder volgen enkele sfeerimpressies: 

 

 

 



Bezoek van SVV met prins Erik en jeugdprins Lucas

 

Bezoek van KVV met Stadsprins Niklas en schoolprins Keano

 



Groepen 1 en 2 

 

 

Overige groepen 

 



 

 



 

 

 

 

                       

 
 

 
 



Nieuws per bouw 
 

Groep 1 en 2 
 

Bij de kleuters schrijven we gewoon op de tafels!! 

Met deze speciale “woodies” kun je op tafels schrijven en tekenen.  
De kinderen vinden dit geweldig, ze kiezen allemaal een kleur en krijgen daarna een 
opdracht van de juf. Dit kan een vrije tekenopdracht zijn, maar ook letters of cijfers proberen 
te schrijven. Of een les via het digibord met bijv. dobbelstenen en dan tekenen de kinderen 
mee op hun tafel. Je veegt het met een sopje daarna zo weer eraf. 
 

 
 

De kinderen hebben een carnavalssteek gemaakt door de papieren steek in te kleuren met 

pastelkrijt waarbij in elk kleurvlak een andere techniek gebruikt werd. 

• De veegtechniek:                
Inkleuren met de punt van het pastelkrijt en daarna met een vinger erover heen vegen. 

• Kleur aanbrengen in lagen: 

 3 verschillende kleuren over elkaar heen kleuren en dan er overheen vegen met een vinger 

• Highlight techniek:                           
Inkleuren met de punt van het pastelkrijt en daarna met een wattenstaafje strepen erop 

trekken. 



Daarna hebben de kinderen met behulp van een borduurkaartje, wol en een borduurnaald 

de rijgsteek leren maken. Deze borduurkaartjes zijn onder de steek vastgezet. 

Zie hier enkele leuke resultaten:  

   

Groep 2b 

In de afgelopen weken zijn we in groep 2 tijdens de schrijflessen veelvuldig bezig geweest 
met voorbereidende oefeningen voor de motorische ontwikkeling van schouders. armen, 
handen en vingers.  
Wij oefenen op dit moment op allerlei mogelijke manieren de “luie 8”.  
Uiteraard aangepast aan het thema; zoals winter, carnaval en zelfs in de gymzaal zijn we hier 
mee bezig.  

 
Pinguïns maken van de luie 8 
 
 

 
 
 
Lekker op de grond werken, veel  ruimte, 
groot kunnen werken. Stap 1: groot hoofd 
maken, Stap 2: luie 8 als strik Stap 3: de 
haren van clown stempelen met wc-
rolletjes. 

 
 
Domino steentjes op de letter zetten. Met 
Woody’s op tafel de luie 8 maken, kranten 
scheuren, met prikkers en klei aan de slag.  



 
 
 
 
                                                                                                           

Creatief met mozaïek : verschillende 

carnavalsfiguren gemaakt



 

Bekertjes stapelen 

 

Veel carnavalsplezier gewenst door groep 2b 



Groep 3 en 4 

 
Groepen 3  
De afgelopen periode hebben we in groep 3 keihard gewerkt aan het thema 'Piraten'. Wat 
hebben we veel geleerd over het piratenschip. We hadden zelfs een echt schip in de klas. In 
deze 'hoek' werd er gewerkt aan dek en taken van een echte kapitein, matroos, 
logboekschrijver enz. uitgevoerd.  
 
 

                              
   

We maakten een eigen stripverhaal, tekenden onszelf als echte piraten, maakten een heuse 
piratenmuts en leerden veel nieuwe woorden zoals: de mast, piratenvlag, het dek, de baai 
enzovoort. Wat werd er hard gewerkt.  

 

  
 
  

Naast het thema 'Piraten' hebben we ook eindelijk ons Letterfeest gevierd. We hebben ALLE 
letters inmiddels geleerd en dat verdient een feestje. Op woensdag 15 februari maakten we 
er een echte feestdag van. We deden tijdens het groepslezen leuke spelletjes.  



Daarna maakten we er een circuit van. We werkten met Zoem en de Leesturbo op de 
computer, we deden een 'Lettermepspel, Letterbingo, we werden geschminkt als echte 
piraten, deden een zoekspel buiten op het plein enz. En als kers op de taart kregen we 
allemaal een letterdiploma en een traktatie!  

  
De juffen van de groepen 3 zijn supertrots op al onze piraatjes.  
 

Groep 4 
 
De toppers van groep 4 hebben de afgelopen tijd weer aan een heleboel dingen gewerkt.  

We zijn een tijdje bezig geweest met een nieuw thema van 4x wijzer; vogels in de winter. 
Hier hebben we dingen geleerd over hoe je standvogels kunt helpen de winter door te 
komen. We hebben ook geleerd wat trekvogels en wintergasten zijn. We zijn ons gaan 
verdiepen is allerlei vogels die we om ons heen zien. Hiervoor gebruikten we vogelgidsen en 
maakten we een top 10 van onze mooiste vogels. We hebben ook zelf vogelgidsen gemaakt. 
We deden een spel met het rad, om snel verschillende vogelsoorten te herkennen. Met Lego 
konden we voedernesten en vogelhuisjes namaken. We hebben er met veel plezier aan 
gewerkt! 
 

                                                 



Inmiddels hebben we ook alle hoofdletters geleerd. Daarom zijn we nu begonnen met 

schrijven met vulpen. Wauw, wat lukt dat al goed zeg!! We doen heel erg goed ons best om 

tussen die kleine lijntjes te schrijven. Na elke les kiezen we een schrijfkampioen! 

    

 

Met spelling hebben we onze eerste echte spellingregel geleerd; door woorden langer te 

maken hoor je of ze eindigen op een D of een T. Ook zijn we nog bezig met het oefenen van 

de weetwoorden met ei/ij, s/z, v/f, au/ou. We mochten zelfs allemaal woorden op het raam 

schrijven die we wisten met ‘au'. En om de flitsles leuker te maken, mochten we dansen op 

carnavalsmuziekjes, maar moesten we zodra de muziek stopte de flitsles verder gaan maken. 

Wat een concentratie op de momenten dat er gewerkt moest worden, wauw! 

   

 

Ook zijn we veel met rekenoefeningen bezig. Dit doen we niet alleen op Snappet. We 

merken dat het fijn is voor de kinderen om sámen bezig te zijn met de rekenstof. Dat kan zijn 

middels een spelletje of een werkblad, bijvoorbeeld in een rekencircuit. Dan oefenen we op 

verschillende manieren de lesstof die aangeboden is.  



 

 

Op Valentijnsdag werd er gerekend met 

hartjessommen, samen met iemand die je lief 

vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarnaast werden er op Valentijnsdag de nodige presentjes uitgedeeld aan de kinderen die 

we extra lief vinden. Mooi om al die romantiek te zien. 

 

 

Met veel plezier gaan we iedere week naar de gymzaal. We zijn altijd heel erg enthousiast, 

kleden ons vlug om, zodat we lekker veel kunnen gaan bewegen. We doen vrijwel iedere les 

3 verschillende activiteiten. Dat is dan bijvoorbeeld spelletjes, verspringen, hoogspringen, 

duikelen en zwaaien in de ringen, zwaaien en klimmen in de touwen, koprollen, springen op 

en over een kast en ga zo maar door. Wat een sportieve en fanatieke groepen zijn het! 

 



 

 

Toen het flink had gesneeuwd zijn we een paar keer extra naar buiten gegaan om te 

genieten van het heerlijke weer. Samen hebben ze de mooiste dingen gecreëerd en de 

gekste sneeuwbalgevechten gehouden. Zelfs de meester zag na afloop wit.  

 



 
 
Anderhalve week geleden was het dan eindelijk zover. De tweeduizend duimen werden 

behaald en de kinderen konden een pyjamadag en filmmiddag houden. De waanzinnigste 

pyjama’s werden aangedaan en de leukste knuffels mee naar school genomen. De kinderen 

hebben genoten van de dag en de bijbehorende film.  

 
 

 

Groep 5 en 6 
 

4x Wijzer thema Middeleeuwen: 

In de groepen 5 en 6 zijn we na de kerstvakantie aan de slag gegaan met het Thema  

“Middeleeuwen”. 

We leerden welke periode de Middeleeuwen wordt genoemd en waarom dit zo is. We 

hebben geleerd wat de functie van kastelen is en hoe het leven in zo’n kasteel eigenlijk was. 

We hebben het gehad over de ontwikkeling van steden in de Middeleeuwen en ook over de 

Vikingen.  

Aan de hand van de verschillende themakaarten kunnen de kinderen zelf opdrachten kiezen 

die aansluiten bij hun interesse of belevingswereld.  



 

Er worden mooie kastelen gebouwd! 

 

Impressie van de themamuren 

 



Groep 6 

De groepen 6 hebben met een gemengd team de 3e plek gehaald bij het school 

handbaltoernooi. Super gedaan toppers! 

 

 

 Groep 6b 

Wij hebben het dictee met woodies op de tafel geschreven! Wat een plezier.

 

 



Groep 7 en 8 
 

Groep 8a 

 

                      Schilderen als Vincent van Gogh tijdens het 4x wijzer thema 

        

        

 



                                                                   

 

 

 



 

           Groep 8a heeft onderzoek gedaan naar vrouwenrechten en hebben verschillende 
juffen geïnterviewd naar hun kijk op feminisme. 

 

                                                 

 

 

 

 

Staan ze al op de kalender? 
 

• 29 februari: luizencontrole 

• 9 maart: studiedag alle kinderen vrij 

• 31 maart : Kienavond georganiseerd door ouderraad 
 

 


