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Wat hoort er bij de lente?
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Samen met een groepje kinderen op een leuke manier werken aan een 
gezonde leefstijl.


Doelgroep: kinderen met overgewicht


Programma: 3 blokken van 4 weken

	 	     2x per week een uur bewegen (per 4 weken een andere sport)

                     begeleiding door diëtiste

                     ouderbijeenkomst per 4 weken


Fit4KIDS

Instroom is 3x per jaar.

Op verwijzing huisarts/ jeugdarts


woensdag en vrijdag van 16 -17 uur.

Passage 57, 2741 HB Waddinxveen


meer info: info@praktijkjoosten.info
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Meer dan alleen opvang:

Kwiebus, het leukste
kinderdagverblijf van
Waddinxveen

Op Kinderdagverblijf Kwiebus kunnen kinderen:
Spelen - naar buiten - leren - groeien - zich ontwikkelen - muziek maken
zingen - bewegen - knutselen - kletsen - en vooral….  lekker  kind zijn.

stichting
Kinderdagverblijf 
Kwiebus

Mercuriusweg 4
2741 TA Waddinxveen
T  0182 - 63 05 85
F  0182 - 61 23 65

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 
van 7.30 tot 18.30 uur

Bel ons voor informatie over de flexibele
plaatsingsmogelijkheden of om een keer
te komen kijken.

e-mail:
kwiebus-waddinxveen@xs4all.nl 
internet:
www.kwiebus-waddinxveen.nl

Bloemen zijn geen product maar emotie

Groensvoorde 20 • 0182 611633 

samen voor het kind

peutergroep
&

BSO 
van 2-13 jaar

Meer informatie? 
0182-689896
www.quadrantkindercentra.nl

 
Onbetwist u specialist in:

• Barbecue
• Lunch
• Gourmet
• Fondue
• Huisgemaakte salades
• Vleeswaren en worstsoorten
• Maaltijden
• Soepen
• Rundvlees uit het Groene Hart
• En natuurlijk kip, varkens-, 
   kalfs-, en lamsvlees

info@sylviahuisman.keurslager.nl 
Kijk ook eens op onze webshop, of facebookpagina
Groensvoorde 6, 2742 DJ, Waddinxveen
Tel: 0182-612937

SYLVIA HUISMAN 
KEURSLAGER
www.sylviahuisman.keurslager.nl

U LEEST DE KRANT

WIJ PLAKKEN 
UW BAND

DORPSTRAAT 24 - 28 • 2742 AJ WADDINXVEEN • WWW.WIELAARDFIETSEN.NL



We leven in onrustige tijden. Net nu het erop leek dat de coronapandemie wat meer beheersbaar 
zou zijn, worden we geconfronteerd met een oorlog in Oost-Europa.

Op de televisie zien we beelden van gebombardeerde steden en ontheemde gezinnen. Na ruim 75 
jaar vrede in ons land hakken deze beelden er erg in. De eerste groep vluchtelingen is inmiddels in 
Waddinxveen aangekomen. Je moet er niet aan denken dat je het zelf zou overkomen.

De gemeente doet zijn uiterste best om te zorgen voor opvangplekken en aan het onderwijs is 
gevraagd mee te denken over mogelijkheden om opvang te bieden voor de kinderen. Voorlopig 
geen onderwijs maar in een rustige situatie ruimte voor activiteiten waarbij spelen, bewegen 
en creatieve opdrachten centraal staan. Deze aanpak kan tot de zomervakantie ingezet worden. 
Daarna is er misschien meer duidelijk voor het schooljaar 22-23. Veel zal afhangen van de duur van 
de oorlog.

Gelukkig kunnen we ook nog bezig zijn met leuke dingen. Het project Waddinxveen Toen en nu 
heeft gezorgd voor veel plezier op school. Een speurtocht door Waddinxveen, oude voorwerpen 
mee naar school nemen, een quiz met de hele school. Het was weer een beetje net als voor de 
coronaperiode en dat voelde goed.

Juf Mariska en juf Ellen gaan met groep 7 meedoen met de pannenkoekendag. Onze school 
werkt voor dit evenement samen met dagbesteding de Tulp. Een mooi project in het kader van 
Burgerschap. De voorbereidingen voor deze middag zijn al gestart (tasjes maken) en binnenkort 
wordt een datum geprikt om gezellig pannenkoeken te gaan eten bij de Tulp. 

Met vriendelijke groet,
Annette van Zoelen 

Nog even en dan is het weer meivakantie. Dan kunnen jullie uitbuiken van alle gegeten paaseitjes!
Om nog even in de Paasstemming te blijven hebben we een uitdaging voor jullie! 

Zoek alle paaseitjes die in de schoolkrant verstopt zitten, geef het aantal door aan:
Schoolkrant.theothijssenschool@stichtingklasse.nl en wie weet kan jij binnenkort shoppen bij de 
Intertoys. 
Let op! Geef het aantal gevonden paaseieren door vóór 16 mei a.s. 

Buiten de eitjes om is er natuurlijk nog veel meer te zien en te lezen!

Wij wensen jullie veel leesplezier, 
succes met zoeken en een hele fijne vakantie!

Roos, Marieta, Ingrid en Mabelie

VAN ONZE REDACTIE...
Groep 7 maakt leuke tasjes voor de pannenkoekendag.

VAN DE DIRECTIE...

Samantha: 
ASW, Be Faire, thuis en WCW 

Lyna:
't winkelcentrum, tis leuk want je kan r eten kopen en dat is gezellig met vrienden :) 

Stijn: 
thuis 

Kyan: 
Be Fair, kan je voetballen 

Ayoub: 
Domino’s New York pizza en m’n huis en de Wingerd, daar woont mijn oma. 

Het is echt gezellig 

Floortje: 
het winkelcentrum 

Nikki: 
Korbis , hou van korfballen 

Zoë: 
winkelcentrum is gewoon leuk! 

Boris: 
De basket bij mij in de buurt, want dan kan ik lekker basketballen. 

Tim: 
Het Gouwe plein en thuis in mijn game hoek 

Alyssa: 
thuis daar kan ik spelen 

Thijmen: 
Het Gouwe bos. Dan kan ik lekker wandelen en spelen. 

Fleur: 
ASW, want ik voetbal daar altijd met vrienden 

Eva: 
Befair, want als ik dan geen zin meer heb in de dag maakt voetballen en me voetbal vriendinnen me altijd 

blij. 

Adyan: 
GLV burger, lekkerste plek om te eten. 

Dianne: 
De Sniep, want daar kan ik lekker zwemmen 

Amy: 
Thuis, want daar heb ik lekker mijn eigen plek 

Elodie: 
De kinderboerderij. Omdat ik hou van dieren en je daar veel dieren zijn. fr

de favoriete plekken van groep 8

WaddinxveenI
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PELLETKACHELS • PELLET CV • WARMTEPOMPEN
WARMTEPOMPBOILERS • ZONNEBOILERS 
WATERONTHARDERS • AIRCONDITIONING

bij ECOFIRE
perfectie in klimaattechniek

WELKOM IN ONZE SHOWROOM

De pelletkachelspecialist van Zuid-Holland!
Met een druk op de knop een wereld vol behaaglijke, sfeervolle en duurzame warmte. 
Wij hebben de volgende merken in onze showroom brandend opgesteld: 
MCZ, EdilKamin, Rika en Ecofi re.

Onze geavanceerde airconditioners kunnen zowel koelen als verwarmen. Samen met 
onze STEK gecertifi ceerde monteurs zorgen wij dat uw klimaatomgeving perfect in 
orde is. Wij zijn dealer van: 
Daikin, Mitsubishi en Mitsui.

NOORDKADE  58 • WADDINXVEEN 
BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 06 502 804 21

WWW.BIJECOFIRE.NL



GROEP 3A

Wat hoort er bij de lente?

GROEP 3A



Juffrouw Jessica komt verkleed (als dieNstmeid) de klas biNNeN iN verbaNd met het proJect waddiNxveeN 
toeN eN Nu. Juf Jessica vraagt aaN de kiNdereN vaN groep 4a of ziJ weteN wie ziJ is. zoë zegt: “JiJ beNt eeN 
dieNstverleNer”. hihi... (groep 4a)

In groep 4a komt een dramadocent een les geven. Hij opent de les door te vragen of de kinderen 
weten wat een dramales betekent. Daley zegt: “Dan maak je alleen maar grapjes”. Erik zegt: “Dan ga 
je acteren”. Zoë zegt: “Dan speel je alleen maar drama’s”. (prietpraat uit groep 4A)

rara, wie beN ik ???
Hallo, mijn naam is .....

dit Was mijn allereerste scHoolfoto. Hier Was ik 4 jaar 
oud en zat toen oP de basisscHool. 

tijdens mijn kleutertijd Heb ik les geHad van juf els. Het 
Was een Hele leuke tijd. 

We sPeelden vaak scHooltje en ik Was de juf. tekenen en 
knutselen vond ik ook erg leuk om te doen. We Hadden een 
klas van 32 kinderen en dat Was Heel gezellig.

Weet jij Wie ik ben?

Van Lith 
Financial Consultancy 

Is uw MKB onderneming toe aan een Professionele Administratieve Dienstverlening? 
 

Het komt voor dat er behoefte ontstaat aan professionele ondersteuning op administratief gebied, 
door plotseling grote drukte, groei van het bedrijf of (tijdelijke) uitval van uw personeel. 

Administratieve Dienstverlening kan ervoor zorgen dat na een periode van achterstand de zaken 
weer op orde worden gebracht en daarna op orde blijven. Kiest u ervoor om structureel de gehele 
administratie te laten verzorgen of juist een gedeelte, voor een tijdelijke periode?  

Van Lith Financial Consultancy is: Administratieve Dienstverlening op maat! Flexibel, Duidelijk en 
Transparant maatwerk voor uw onderneming, geheel afgestemd naar uw wensen. Deze vorm van 
Administratieve Dienstverlening is mogelijk bij u in uw bedrijf en op afstand. 
 

Van Lith Financial Consultancy voor: 

 Eenmanszaak, ZZP & V.O.F. 
 

➢ Het verzorgen van de (gehele) administratie 

➢ Op orde brengen & houden van de administratie 

➢ Facturatie 

➢ Crediteurenadministratie 

➢ Verwerken Betalingsverkeer 

➢ Debiteurenbeheer 

➢ BTW aangifte 

➢ Tussentijdse Rapportages 

➢ Jaarrekeningen 

➢ Inkomsten Belasting (ook voor particulieren) 

 

Website: www.administratievedienstverleningen.nl 

E-mail: info@vanlithfinancialconsultancy.nl 
*Algemene voorwaarden en privacy statement van toepassing 

Waarom heet het eigenlijk gemeentehuis?
Zijn ze daar soms gemeen ofzo? (Milan, groep 1/2D)

We zijn bezig met een Naut les over het weer... Het gaat over hoe hoger hoe kouder....
Waarop Dahn (groep 5) zegt: “juf  nu weet ik waarom jij het altijd zo koud hebt!”  
(juf  Jessica is namelijk erg lang/ hoog)

Van Lith 
Financial Consultancy 

Is uw MKB onderneming toe aan een Professionele Administratieve Dienstverlening? 
 

Het komt voor dat er behoefte ontstaat aan professionele ondersteuning op administratief gebied, 
door plotseling grote drukte, groei van het bedrijf of (tijdelijke) uitval van uw personeel. 

Administratieve Dienstverlening kan ervoor zorgen dat na een periode van achterstand de zaken 
weer op orde worden gebracht en daarna op orde blijven. Kiest u ervoor om structureel de gehele 
administratie te laten verzorgen of juist een gedeelte, voor een tijdelijke periode?  

Van Lith Financial Consultancy is: Administratieve Dienstverlening op maat! Flexibel, Duidelijk en 
Transparant maatwerk voor uw onderneming, geheel afgestemd naar uw wensen. Deze vorm van 
Administratieve Dienstverlening is mogelijk bij u in uw bedrijf en op afstand. 
 

Van Lith Financial Consultancy voor: 

 Eenmanszaak, ZZP & V.O.F. 
 

➢ Het verzorgen van de (gehele) administratie 

➢ Op orde brengen & houden van de administratie 

➢ Facturatie 

➢ Crediteurenadministratie 

➢ Verwerken Betalingsverkeer 

➢ Debiteurenbeheer 

➢ BTW aangifte 

➢ Tussentijdse Rapportages 

➢ Jaarrekeningen 

➢ Inkomsten Belasting (ook voor particulieren) 

 

Website: www.administratievedienstverleningen.nl 

E-mail: info@vanlithfinancialconsultancy.nl 
*Algemene voorwaarden en privacy statement van toepassing 

prietpraat

oPlossing “rara, Wie ben ik”: sabine overbeek



Wat zit er in de doos? 
Het heeft een vacht en het heeft 
ook veel ogen en oren.
 
Wat is het nou? Is het een beest?

Wat is nu zijn hoofd?
Wat is nou voor en wat is achter? 
Hij heeft wel heel veel poten. 
Hoe zou hij kunnen bewegen?
Het is echt een vreemd beest.

Groep 1/2D

Een vreemd beest
Wij hebben zelf ook vreemde beesten gemaakt. 



Groep 6

Groep 6



Groep 1/2c
 
Een vreemd beest in groep 1/2c
Laatst stond er een grote kist in de klas. 
Door het kijkgat zagen we al haren en 
ogen en zelfs een kleine hand. Er zit iets 
raars in de kist! Uit de kist kwam een heel 
vreemd beest. Het had heel veel ogen, 
oren en poten. Hierdoor wat het moeilijk 
om te zien wat nou de voorkant van het 
beest is. 

De kinderen leren hierdoor op verschillen-
de manieren naar kunst te kijken.
In les 1 hebben we heel goed naar het 
beest gekeken en gepraat over wat we 
zagen. 

Daarna hebben we geprobeerd het 
vreemde beest of een eigen fantasiedier 
te tekenen.

In les 2 hebben we zelf een vreemd beest gemaakt van ecoline. 
Daarbij hebben we aandacht besteed aan de kleuren en het mengen van 
kleuren.

In les 3 hebben we nog 
eens heel goed naar het 
vreemde beest gekeken 
en geprobeerd om zelf een 
vreemd beest te maken. 

Tijdens het spelen hebben 
we in de bouwhoek een 
logeerplekje gebouwd 
voor het vreemde beest.  
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Vriendenboekje



Open nu 

het JongWijs 

pakket

Van Eijk & Partners
Zuidplaslaan 19
2743 CV WADDINXVEEN
T (0182) 63 11 91
E info@vepv.nl
I www.vepv.nl

Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan

Jong geleerd
is oud gedaan

Maak je eigen mooie boekenlegger

lTip: wil je jouw THeo neTjes Houden? Kopieer dan eersT deze pagina op sTevig papier.



Groep 4B
project “Waddinxveen toen en nu” ontWerp je eiGen postzeGel o



moPPen van groeP 7
Twee bananen gaan een kuil graven. ZegT de ene banaan: “ik ga sToppen". ZegT de ander: “HoeZo?” 

ZegT de ene ik krijg er een kromme rug van.

keano

waarom mag een boom nieT voeTballen? 
omdaT Hij gescHorsT is!

Youssef

janTje is Te laaT

janTje komT weer eens Te laaT op scHool en de juf vraagT waarom Hij weer Te laaT is. janTje anTwoord: ´´ik droomde over voeTbal 
juf.´´ ´´maar daT is TocH geen excuus om Te laaT Te komen janTje?´´ jawel, ZegT janTje, ´´wanT er was een verlenging.´´ 

alParslan turan ates

meesTer: janTje, als ik 3 eieren op Tafel leg

en jij legT er nog 4 bij.
Hoeveel eieren liggen er dan op Tafel? 

janTje: 3 meneer

ik kan namelijk geen eieren leggen.

dinand

Schoenenwinkel
Timo sTaaT in de scHoenenwinkel en vraagT aan de verkoper: 'mevrouw, HeefT u scHoenen van HeT merk reemok?' de verkoper ZegT: 
‘nee, sorry, die Hebben we nieT.' de volgende dag komT Timo Terug en vraagT weer: 'HeefT u nu reemok?' ZegT de verkoper: 'nee, 

sorry.' de dag daarna vraagT Timo weer: 'HeefT u nu misscHien reemok?' de verkoper ZegT weer: ‘nee, Helaas.’ Zo gaaT HeT een paar 
weken door, ToTdaT de verkoper besluiT om maar reemok-scHoenen Te besTellen. de volgende dag komT Timo weer langs. als Hij aan 

de verkoper vraagT of Ze ook reemok HeefT, ZegT Ze blij: ‘ja, die Heb ik!’ waarop Timo ZegT: ‘lelijk, Hè?’

adam

jan ZegT Tegen pieT: 'volgens mij ZiT er ieTs in mijn scHoen.' pieT anTwoordT: 'ja naTuurlijk! je voeT ZiT er TocH in!'

ecrin

waT is een Hanen soep?
anTwoord: kippensoep meT balleTjes

noaH enait

jeTje: ‘mam, wanneer ben ik geboren?’ ‘op 17 februari’, ZegT Haar moeder. jeTje: ‘He, waT Toevallig. dan ben ik ook jarig!’

Ömer-Yusuf ergin

boer pieTer kan nieT slapen. waar vindT Zijn vrouw Hem in de ocHTend? anTwoord: in de sTal om scHapen Te Tellen.

rasHeedaH

pim loopT naar de winkel meT een ladder. ''waarom Heb jij een ladder mee?!'' vraagT de verkoopsTer. anTwoord pim: ''voor al die 
Hogen prijZen, naTuurlijk!''

elana

ken jij de mop meT de blinde Timmerman? die slaaT ecHT nergens op!

dries 
Twee engelse kippen lopen over sTraaT. ZegT de ene Tegen de andere ''Tok' ZegT de andere kip 'are you Tokking To me? 

katHlijne van der knaaP

Twee oenen lopen op sTraaT. ZegT de ene Tegen de andere oen: 'mag ik in HeT midden lopen?'

joanna

er ZiT een man op de bus Te wacHTen.
ZegT de buscHauffeur: ''Hé, ga eens van mijn bus af".

tHomas.
waarom durfT een koe nooiT een mop Te verTellen? 
Hij is bang daT een andere koe 'boe' gaaT Zeggen.

van vana

niks, niemand en sukkel ZiTTen in een boom. niemand valT eruiT. niks ZegT daT sukkel de ambulance moeT bellen. 'Hallo, meT sukkel, ik 
bel voor niks, wanT niemand is uiT de boom gevallen.'

nienke

juffrouw: ‘loTTe, waT wil jij laTer worden?’ loTTe: ‘ik wil graag foTomodel worden.’ juffrouw: ‘en waT als je laTer nieT Zo knap 
benT?’ loTTe: ‘dan word ik juf!’

WieP

ken je de mop van de mummy........die is Te ingewikkeld

silas mulders

weeT jij nieT wie de mooisTe persoon van de wereld is?
lees HeT 2e en 3e woord nog maar eens.

fabian

weeT jij waar bananen  groeien?  aan een bananenboom. Zie je ik wisT daT ik HeT aan een aap moesT vragen.

bjarne

Twee egels Zijn Hun moeder kwijT. de ene egel loopT Tegen een cacTus aan en ZegT: ‘gevonden!’

van sHane.
Twee onderbroeken ZiTTen in de wasmand de één ZegT Tegen de ander: moeT je nieT allang in de wasmacHine wanT je ZiT Hier al een week 

nee ZegT de ander ik ben al naT genoeg

van kYren

kleur
een man ZiT in HeT resTauranT en vraagT aan de ober: ‘is ZwarT een kleur?’ waarop de ober anTwoordT: ‘ik geloof van wel, meneer.’ 

na een Tijdje vraagT de man aan de ober: ‘is wiT ook een kleur?’ ‘ja, ik dacHT HeT wel’, anTwoordT Hij. na een uur komT de man THuis en 
ZegT Tegen Zijn vrouw: ‘scHaT, we Hebben TocH een kleurenTelevisie!’

van tYgo

welke planeeT is superblij? joepie-Ter!
anne-may

janTje besTelT een piZZa bij de piZZeria. 'wil je Hem in 4 of 12 sTukken?’, vraagT de piZZabakker. 'graag in 4, anTwoordT janTje, 'wanT 
12 kan ik er ecHT nieT alleen op.' 

nora

waT sTaaT er midden in HeT bos? de “o”!

dien

een vrouw loopT een kledingwinkel in en vraagT: 'mag ik die jurk in de eTalage passen?' anTwoordT de verkoper: 'naTuurlijk, maar we 
Hebben ook pasHokjes Hoor!' 

lindseY



d z o n n i g s e i z o e n

e n a v t l v o o r j a a r

u h u o r e b l o e i e n v

l y o g o n p t u j i n l r

t a n e s t j e s o k a a u

k c b l o e s e m n n r m c

a i m s a b a r i g o c m h

l n s t u l p e n e p i e t

f t z g r o e i e n p s t b

j a a r g e t ĳ d e e s j a

e n a o o m i t t e n e e a

s m i k r o k u s s e n s r

l e e a t r e k v o g e l s

a i n t l e n t e b r i e s

bloeien
bloesem
groeien
hyacint
jaargetĳde
jongen
kalfjes
knoppen
krokussen
lammetjes
lentebloem
lentebries
mei
narcissen
nestjes
seizoen
trekvogels
tulpen
vogels
voorjaar
vruchtbaar
zaaien
zonnig

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

Print de woordzoeker https://woordzoekerfabriek.nl/printen/5DPejXBEDUSKLILhJRdjcDNo...

1 van 1 07/04/2022, 10:16

Woordzoeker lente
Zoek deze 23 woorden, streep ze af en vind de oplossing met de overgebleven letters.

bloeien
bloesem
groeien
hyacint
jaargetijde
jongen
kalfjes
knoppen
krokussen
lammetjes
lentebloem
lentebries
mei
narcissen
nestjes
seizoen
trekvogels
tulpen
vogels
voorjaar
vruchtbaar
zaaien
zonnig

verbind de Punten van 1 tot en met 75

Breng de bloembollen naar de bloempot
In de lente worden er heel wat 
bloembollen in bloempotten geplant.
De tulpenbollen in dit pak zoeken hun 
weg naar de bloempot. Kun jij hier bij 
helpen?
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Groep 1/2a
Project Waddinxveen toen en nu.

We hebben de kinderen bij de start van het project gevraagd hoe 
zij denken dat Waddinxveen er vroeger uitzag. 
De kinderen dachten dat er toen geen huizen waren en dat de 
mensen in (indianen) tenten woonden. 
Of ze maakten hutten van hout. 
En sommige woonden in kastelen of zelfs in dozen. 

Op de vraag waar de kinderen vroeger mee speelden antwoorden 
de kinderen dat ze speelden met oude auto’s, oude knuffels en 
blokken met letters. Zo leerden de kinderen ook lezen, merkte 
iemand op. En ze zaten aan zwarte tafels waar de stukken vanaf 
vielen. 

Op de vraag of de kinderen iemand kennen die ook heel oud is, 
noemde de kinderen hun opa’s en oma’s (er kwamen een hoop 
namen voorbij). Iemand noemde ome willem en uiteraard werd 
ook sinterklaas genoemd. 

We merkten een grote betrokkenheid bij het thema. De kinderen 
zijn er op allerlei manieren mee aan de slag gegaan. 
Zo hebben we bijvoorbeeld de hefbrug feestelijk versierd, een 
plattegrond van waddinxveen gemaakt en plaatsnaamborden 
gemaakt. 

k
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De hefbrug van groep 1/2b
 

De kinDeren van groep 1 en 2b hebben hun eigen regenboog hefbrug ontworpen en 
hebben een eigen naam beDacht voor Deze hefbrug!

Jesse: banaan

Liyaam: Lakkie

Luna: nageLLak

Jens: peer

fien: stippeL

Lexxi: smurf

sam: Jens

mirana: poesJe mauw

rossanna: armbanDbrug

aboeD: nikki

Zoe: Jesse

Joris: De brug van De tv

sarah: bLoemetJe

Lieke: sisi

CharLotte: pip

bob: ei

Jana: oLifant

JuLius: pikaChuw

romaine: ...
steven: gekkie



projectafsluitinG “Waddinxveen toen & nu”

Groep 4A

Groep 5

Groep 3A

Groep 1/2B

acHtergrondfoto van HistoriscH genootscHaP Waddinxveen



Mandje knutselen voor moederdag
VerrAs je mAmA op moederdAG met jouw zelfGemAAkte cAdeAu
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