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1056 BK Amsterdam 

T 020 612 22 66 
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www.obs-deroos.nl 

En volg ons ook op Twitter via: @obsroos 

 

 

 

Belangrijke data komende periode tot en met 1 november 2019: 

Datum  Activiteit 

Maandag 30 september - Groep 7: Schooltuinen 

- GMR-vergadering AWBR (19:00 u) 

- NSA: Sieraden maken / Droomhuizen (15:00 u, 2e les) 

- Start NSA: Freerunnen (15:30 u, 1e les) 

Dinsdag 1 oktober - Groep 8: Plastic vissen op de gracht (09:00 u) 

- Start Baasthema 2: Conflicten oplossen 

- Alle groepen: Opening Kinderboekenweek (13:30 u) 

- NSA: Upcycle junior (15:00 u, 2e les) 

Woensdag 2 oktober - Landelijke Kinderboekenweek start (2 t/m 13 oktober) 

Donderdag 3 oktober -  

Vrijdag 4 oktober - Groep 7: OBA theater 

Maandag 7 oktober - Start prijsvraag naam nieuwe kindcentrum 

- Groep 7: Schooltuinen 

- Groep 7 & 8: info mentoringproject voor ouders 

- NSA: Sieraden maken / Droomhuizen / Freerunnen 

Dinsdag 8 oktober - NSA: Upcycle junior 

Woensdag 9 oktober - Ouderinloop Selma Bouchahda (09:00 u, uitleg zie onder) 

Donderdag 10 oktober  

Vrijdag 11 oktober - Alle groepen: Leesochtend waarbij alle ouders en 

opvoeders zijn uitgenodigd om mee te komen lezen (08:15 - 

09:00 uur) 

Maandag 14 oktober - Voorschool AKROS: herfstwandeling met ouders & 

kinderen 

- Groep 7: Schooltuinen (laatste les) 

- NSA: Sieraden maken / Droomhuizen / Freerunnen 

Dinsdag 15 oktober - NSA: Upcycle junior 

Woensdag 16 oktober  

Donderdag 17 oktober  

http://www.obs-deroos.nl/
http://www.obs-deroos.nl/
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Vrijdag 18 oktober - Groep 5/6 & 7: Cinekid 

- Groep 5/6 & 7 & 8: Afsluiting IPC thema, ouders welkom 

(14:00 uur) 

- Laatste dag inleveren idee naam nieuwe kindcentrum 

Zaterdag 19 oktober t/m 

zondag 27 oktober  

- Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 28 oktober - NSA: Sieraden maken / Droomhuizen / Freerunnen  

- MR-vergadering 

Dinsdag 29 oktober - NSA: Upcycle junior 

Woensdag 30 oktober - Open ochtend voor belangstellende ouders die nog een 

basisschool zoeken, geef het door! (start: 09:00 uur) 

- Groep 1/2: Bezoek slatuinen 

- Ouderinloop Selma Bouchahda (09:00 u, uitleg zie onder) 

Donderdag 31 oktober  

Vrijdag 1 november - Roosblaadje 3 wordt gemaild naar alle ouders 

 

VAN DE DIRECTIE 
Komende dinsdag openen we een nieuw Baas In Eigen Soap (BIES) thema: Conflicten 

oplossen. Om de vijf weken wisselen we van BIES thema. Aan ons pedagogisch programma 

(BIES), waarin kinderen zelf regisseur zijn van hoe ze in onze 

school samenleven en werken met de andere kinderen en de 

teamleden, doet de hele school mee. Door aandacht te 

blijven besteden aan hoe we in De Roos met elkaar omgaan 

en hoe we problemen oplossen, creëren we samen een 

veilige omgeving voor de kinderen. Een omgeving waarin de 

kinderen zich thuis voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en 

waar ze rekening willen houden met anderen. Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat er op De Roos niets gebeurt. Dat 

er soms ruzies en er conflicten ontstaan. Net als in alle 

situaties waarin je met elkaar samenwerkt of samenleeft gebeurt er weleens wat en moet 

je er samen voor zorgen dat je het oplost. Voor de opening van het BIES thema conflicten 

oplossen hebben we de wijkagente Petra Oppenhuis gevraagd om te vertellen hoe de 

politie omgaat met het oplossen van conflicten. 

 

Prijsvraag naam nieuwe kindcentrum 
Op maandag 7 oktober gaan de ideeën bussen open voor de naam van ons nieuwe 

kindcentrum. In de bijgaande ‘ONS nieuwsbrief’ leest hoe u en de kinderen mee kunnen 

doen aan het bedenken van de naam voor het kindcentrum. Tot 18 oktober kan een idee 

voor de nieuwe naam ingediend worden. 

Oudere ONS nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen: http://www.obs-deroos.nl/page/onze-

nieuwe-school  

 

 

http://www.obs-deroos.nl/page/onze-nieuwe-school
http://www.obs-deroos.nl/page/onze-nieuwe-school
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Informatie voor alle ouders 
 

Kinderboekenweek thema ‘Reis mee!’ - 2 t/m 13 oktober 

 
Voertuigen staan dit jaar centraal in de landelijke Kinderboekenweek 2019 (woensdag 2 

oktober t/m zondag 13 oktober). De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna 

Woltz, auteur van o.a. Mijn bijzondere rare week met Tess en het motto dit jaar is: Reis 

mee! Meer informatie, zie: https://www.kinderboekenweek.nl/ 

Tijdens de Kinderboekenweek viert de school en de openbare bibliotheek (OBA) met de 

ouders en kinderen het feestje van de boeken die door een jury zijn uitgekozen als mooiste, 

beste boek. 

Tijdens deze dagen zal er in alle groepen op De Roos ook extra veel aandacht worden 

besteed aan boeken en lezen. De Kinderboekenweek starten we op De Roos 

dinsdagmiddag 1 oktober met een speciale voorstelling van Meneer B voor alle groepen. 

Iedere ochtend zal er daarnaast in alle groepen voorgelezen worden door een andere juf of 

meester. Een traditie die al vele jaren bestaat op De Roos. 

 

Uitnodiging 11 oktober 
Vrijdag 11 oktober zijn alle ouders en opvoeders uitgenodigd op school om vanaf 08:15 tot 

09:00 uur mee te lezen. Je mag als ouder met je kind samen lezen uit een boek van school 

maar je mag ook jouw eigen boek van thuis mee nemen. Alle kinderen en ouders zoeken 

een plekje door de hele school om lekker te gaan lezen! Komt u ook? Koffie en thee staan 

klaar! 

                                                                 

 

 

 

 

 

Ook in alle OBA vestigingen en in veel lokale boekhandels is er deze periode van alles te 

doen voor kinderen van 6 - 12 jaar. Kijk op oba.nl/kinderboekenweek waar Niels Brandaan 

met de interactieve, muzikale voorstelling Alleen op de wereld optreedt. In OBA Oosterdok 

is de voorstelling Brief voor de koning naar het boek van Tonke Dragt te bezoeken. 

In De Nieuwe Boekhandel op de Bos en Lommerweg 227 zijn ook een paar leuke 

activiteiten. Zo komt schrijfster en buurtbewoner Kim Kesseler woensdagmiddag 2 oktober 

om 13:00 uur daar voorlezen uit haar boek Het boek met Ko-nijn. Voor de hele agenda, zie: 

https://www.libris.nl/denieuweboekhandel/agenda/oktober-2019/ 

https://www.kinderboekenweek.nl/
https://www.kinderboekenweek.nl/
https://www.kinderboekenweek.nl/griffels-penselen/
https://www.oba.nl/kinderboekenweek.html
file://///fs2.oba.nl/obadata/Sector%20Ontwikkeling/Afdeling%20Jeugd%20&%20Jongeren/Marketing/B2B/PO/Nieuwsbrieven/OBA%20tips%20voor%20ouders/2019/06/oba.nl/kinderboekenweek
https://www.libris.nl/denieuweboekhandel/agenda/oktober-2019/
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Onze nieuwe Beeldende Vorming (BeVo) juf Yara 
Hallo! Ik ben Yara de Graaf, 27 jaar oud en 

afgestudeerd aan de Breitner academie in 

Amsterdam als docent beeldende kunst en 

vormgeving. 

Ik ben de nieuwe docent beeldende vorming op 

basisschool de Roos.  

Tijdens mijn opleiding heb ik diverse stages 

gelopen in VO en PO en begeleidde projecten in de 

buitenschoolse kunsteducatie.  

Veel van deze projecten waren in samenwerking 

met het sustainable designlab "The Beach" in 

Nieuw West.  

Daar ben ik nog steeds werkzaam en begeleid sociale en kunstzinnige projecten met 

kinderen uit de buurt over de buurt. 

Kunst maken en ontwerpen gebruik ik als middel om kinderen een creatief proces te laten 

doorlopen. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich serieus genomen voelen in hun kunnen en hun 

talenten op creatief niveau kunnen ontwikkelen en dat ze de kans krijgen om op jonge 

leeftijd met verschillende materialen te werken en ik kijk er naar uit om met de kinderen 

kunstzinnig aan de slag te gaan! 

Groetjes van Yara 

 

Privacy instellingen - via Parro app 
Ieder schooljaar opnieuw heeft school toestemming van u nodig om beeldmateriaal met u 

te delen. U kunt als ouders via de app Parro uw privacy voorkeuren elk schooljaar 

controleren of wijzigen. Of als u uw voorkeuren nog niet eerder had doorgegeven, kunt u 

dat alsnog zelf via Parro opvoeren. 

Dit kunt u in Parro doen via de volgende stappen: 

1) Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'; 

2) Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'; 

3) Geef per kind aan wat de voorkeuren per kind zijn, via de stipjes achter het kind. 

Wij gaan er van uit dat u uw ingestelde voorkeuren goed controleert. U kunt dit zelf 

controleren en evt. wijzigen in Parro tot en met 18 oktober aanstaande. 

Voor de HELPDESK van de Parro app, zie: 

https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder  

 

Betaling jaarlijkse ouderbijdrage - kan ook met stadspas 
U heeft een tijdje terug een brief van de ouderraad per e-mail ontvangen. Hier nogmaals in 

het kort de oproep: De ouderraad verzoekt u vriendelijk de jaarlijkse ouderbijdrage z.s.m. 

over te maken (als u dat nog niet heeft gedaan) op: 

IBAN rekeningnummer NL91 INGB 0006 8307 71 t.n.v. ouderraad inz. De Roos. 

Onder vermelding van: ouderbijdrage sj 19/20 en de naam en groep van uw kind. 

- De ouderbijdrage voor groep 1 t/m 6 en NK1, NK2 en NK3 is: € 50,- 

- De ouderbijdrage voor groep 7 en 8 is: € 125,- 

https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder
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Heeft u een lager inkomen en voor uw kind(eren) een stadspas van de gemeente 

Amsterdam? Dan kunt u (een deel van) de bijdrage (€ 50,-) voor dit 

schooljaar ook met deze stadspas betalen. U kunt de persoonlijke & 

geldige stadspas van uw kind laten scannen bij Floor van Bork (bij 

voorkeur op maandag- of donderdagochtend). De gemeente 

Amsterdam stort dan vervolgens het geld op de OR-rekening. 

 

Hulp voor ouders bij vragen over financiën, aanvraag sportfonds etc. 
Ik stel me graag even aan jullie voor: mijn naam is Selma Bouchahda en 

ik ben werkzaam bij Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening als 

Geldcoach en Sociaal Raadsvrouw. Combiwel is een grote 

welzijnsorganisatie hier in de buurt. Wij hebben 1 maal in de 2 weken op 

de woensdagochtend een inloop in de ouderkamer van De Roos.  

Je kunt bij ons terecht met allerlei soorten vragen over: Gemeentelijke 

voorzieningen, belastingen en toeslagen, Invullen van ingewikkelde 

formulieren, hulp bij moeilijke brieven, het oplossen van kleine problemen, 

hulp bij het aanvragen van een stadspas of bijvoorbeeld het sportfonds of 

cultuurfonds voor uw kind. 

Ook geven wij trainingen over: financiële opvoeding, inkomstenbelasting, 

budgettrainingen, ken uw zorgverzekering, gemeentelijke voorzieningen, 

ken je recht. 

Woensdagochtend 9 oktober van 9:00 tot 10:30 uur ben ik weer aanwezig op De Roos 

en beantwoord graag jullie vragen. 

 

Naschoolse activiteiten (van AKROS) 
De afgelopen week zijn de naschoolse activiteiten van AKROS begonnen. 

Er is nog plek bij de naschoolse activiteit ‘Maak je eigen sieraad’ 

op maandag om 15:00 uur. Dit is voor kinderen van 9-12 jaar 

(leerjaar 6, 7 en 8). Ook nieuwkomers leerlingen van 9-12 jaar 

mogen hier dus aan deelnemen. Wil je kind alsnog meedoen? 

Kom dan z.s.m. langs bij Floor om je kind aan te melden. De 

activiteit ‘Upcycle junior‘ zit nu helemaal vol. Hier is geen plek meer. Bij de activiteit 

‘Droomhuizen en luchtkastelen’ op maandag om 15:00 uur zijn nog wel een paar plekjes. 

Dit is voor kinderen van 4 en 5 jaar oud (leerjaar 1 en 2). 

Tot de 3e les kunnen nog extra kinderen instromen. De prijs voor alle lessen samen is € 5,-. 

 

Naschoolse sportactiviteiten (van de gemeente afd. sport) 

Maandag 30 oktober start de naschoolse sportactiviteit ‘Freerunnen’ in de gymzaal boven. 

Dit is voor kinderen uit leerjaar 3, 4 en 5 en is van 15:30 tot 16:30 uur. De kinderen die 

hiervoor zijn aangemeld, worden natuurlijk allen verwacht. 

Let op: --> School kan de kinderen die meedoen aan Freerunnen niet opvangen tussen 

14:45 uur en 15:30 uur. Dus we gaan er van uit dat u (of de BSO) uw kind op tijd uit school 

ophaalt om 14:45 uur en dan om 15:30 uur zelf weer naar de sportactiviteit boven in de 

gymzaal brengt. 

Helaas gaat de naschoolse sportactiviteit ‘Golf’ niet door vanwege te weinig aanmeldingen. 

 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
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Informatie uit de groepen 
 
GROEP 1/2 
Heeft u onze raket al gezien? Er zijn al heel wat planeten bezocht. We reizen nog met de 

raket tot en met 11 oktober. Voor het volgende thema hoeven we niet ver te reizen. We 

gaan het namelijk hebben over de herfst. Woensdag 30 oktober brengen we een bezoek 

aan de Slatuinen. 

 

GROEP 3/4 
Inmiddels zijn wij al 4 weken aan de slag in groep 3/4. We zijn als groep al goed aan elkaar 

gewend. Veel is nieuw voor groep 3 maar ook voor groep 4. Groep 3 is deze week gestart 

met het tweede Lijn 3 thema: De Boom (we lezen en spellen met de b, oo en de m, maar 

ook a, ee, t en ie komen dit blok aan de orde). 

Groep 4 is met het tweede Staal thema gestart: Onderweg. 

Tijdens IPC werken wij aan het thema Vervoer. Dit thema sluit mooi aan op de Staal lessen 

van groep 4! (En het thema van de Kinderboekenweek 😊). De afgelopen weken heeft 

groep 4 drie spellingscategorieën geoefend; het hakwoord, het zingwoord en het 

luchtwoord. Ook hebben we de ei- en au-rap geoefend. Deze raps kun je ook op Youtube 

terugvinden. 

Alle kinderen hebben de inlogcodes voor de oefensoftware ontvangen om thuis mee te 

oefenen. Bij een aantal kinderen werkt het wachtwoord niet en bij een aantal werkt het 

wel. Controleer thuis meteen even of de inlogcodes werken. Zo niet kom dan bij ons langs! 

Vrijdag 11 oktober zijn alle ouders uitgenodigd om vanaf 08:15 tot 09:00 uur mee te lezen. 

Je mag als ouder met je kind samen lezen maar je mag ook jouw eigen boek mee nemen. 

Alle kinderen en ouders zoeken een plekje door de hele school om lekker te gaan lezen! 

Kom je ook? De koffie en thee zal klaar staan. 😉 

Tijdens de Kinderboekenweek zal de inloop duren tot 08:30 uur (3 okt t/m 11 okt). 

Julia gaat een lange reis maken de komende maanden. Vanaf 8 oktober zal Jeanet haar 

gaan vervangen tot aan de kerstvakantie. Sinds vorige week is Jeanet al in de klas zodat er 

een warme overdracht heeft kunnen plaats vinden! 

Jeanet stelt zich voor: Ik ben juf Jeanet Tjon – A – Koy , moeder van 3 kinderen.  

Vanaf 1976 zit ik in het onderwijs en werk nog steeds met plezier.  

Dit is mijn derde jaar dat ik inval op verschillende scholen. 

Op “De Roos” werk ik dinsdag, donderdag en vrijdag tot de kerstvakantie. 

 

GROEP 5/6 
In onze groep hebben we juf Caressa verwelkomt, zij draait op de maandag en dinsdag met 

ons mee tot de kerstvakantie. Zij ziet hóe betrokken de kinderen zijn de hele dag. De 

manier van ontdekken, leren en werken bevalt de kinderen ook, ze zitten vol plannen en 

weten dat ook uit te voeren. Vrijdagmiddag 18 oktober zijn de ouders van harte welkom 

om te zien waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. 

Vrijdag 18 oktober gaan we óók naar Cinekid in het Westerpark van 9:00 tot 13:30 uur.  

Woensdag 4 december bezoeken we de bibliotheek Mercatorplein om informatie te 

vergaren rond het maken van een spreekbeurt/werkstuk. Gaat u mee?  

De tafels oefenen blijft belangrijk, groep 5 oefent die van 6 en 8. Er zijn kinderen van groep 

6 die de herhaling nodig hebben, écht, Rekentuin/ Taalzee helpt uw kind. 
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GROEP 7 
Een paar belangrijke data om te noteren: op vrijdag 4 oktober gaan we naar een 

theatervoorstelling in het OBA theater. We moeten daar al om 13:00 uur zijn, dus alle 

kinderen blijven tussen de middag op school. 

Op maandag 7 oktober is er een informatiebijeenkomst over het mentoringproject. Deze 

bijeenkomst is voor ouders. De kinderen starten het project op maandag 11 november. Een 

brief met meer info volgt. 

Op vrijdag 18 oktober gaan we met de klas naar het Cinekid festival in het Westerpark. We 

gaan daar ‘s ochtends heen en zijn in de middag om 14:00 uur terug. Ook die dag blijven we 

dus tussen de middag op school. 

Dezelfde vrijdag 18 oktober bent u uitgenodigd om samen met ons het IPC thema ‘Op de 

kermis’ af te sluiten. Wij zorgen dat om 14:00 uur alles klaar staat. De kinderen gaan laten 

zien wat voor ontwerpen voor kermisattracties ze gemaakt hebben en welke technische en 

natuurkundige principes daarbij gebruikt zijn. 

 

GROEP 8 
Op dinsdag 1 oktober gaat groep 8 plastic vissen op de grachten van Amsterdam. Het is een 

onderdeel van ons project ‘plastic whale’. Een ander onderdeel van dit project is het 

verzamelen van zwerfplastic in de omgeving. Aanstaande maandag is de laatste dag om dit 

zwerfplastic in te leveren in de containers in de hal van de school. Hoe meer plastic we 

verzamelen, hoe beter! Maandag worden de bakken geleegd. 

Op maandag 7 oktober is er voor ouders een informatiebijeenkomst over het 

mentoringproject. Een brief met meer info volgt nog. 

 

Verzoek van gym – meester Jeroen 
Denkt u er a.u.b. aan dat de kinderen altijd hun eigen schone gymkleding meebrengen op 

de dag dat ze gym hebben? En dat dit elke week na de les weer mee terug naar huis gaat 

zodat dit weer gewassen kan worden? 

 

 

NIEUWKOMERS GROEPEN (NK1, NK2 EN NK3) 
 

Thema 

Afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema ‘Lichaam en Kleding’. Dat thema 

hebben we vandaag met de ouders afgesloten. Leuk dat er zoveel ouders bij aanwezig 

waren! 

Maandag en dinsdag worden de kinderen individueel getoetst. De kinderen kunnen dan 

laten zien en horen welke woorden ze al hebben geleerd. 

 

Kinderboekenweek 

Aankomende dinsdagmiddag openen we de Kinderboekenweek met een spetterende 

show. Vanaf woensdag gaan we werken binnen het thema van de Kinderboekenweek: Reis 

mee. Hierin gaan we het hebben over reizen en de manieren waarop je kunt reizen. Dit is 

een mooi bruggetje naar het volgende thema: Vervoer en Wonen. Daar starten we 14 

oktober mee. 
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Huiswerk 

De kinderen krijgen vanaf niveau groep 4 huiswerk voor rekenen. Dit zijn de 

werkboeklessen, in deze lessen wordt de aangeboden stof herhaald.  

In de bovenbouw (NK3) krijgen de kinderen naast rekenen voor andere vakken ook wat 

huiswerk. Het gaat om herhalingsstof, bijvoorbeeld aangeboden woordjes, 

automatiseringsoefeningen, leesteksten met vragen.  

Alle kinderen mogen thuis ook oefenen met de schoolprogramma’s op de computer. De 

kinderen hebben allemaal eigen inlogcodes, en hebben deze ook mee naar huis gekregen. 

Mochten zij die niet hebben, kunnen ze deze van de juf krijgen. 

 

Nieuwe gezichten 

U heeft vast al een aantal nieuwe gezichten gezien. We werken veel samen met stagiaires, 

hieronder een overzichtje van de stagiaires:  

Juf Marike: maandag en woensdag in NK1. 

Juf Cansu: donderdag en vrijdag in NK1.  

Juf Mino: maandag en dinsdag in NK2. 

Juf Ayse: donderdag en vrijdag in NK2. 

Meester Tom: dinsdag in NK3. 

Juf Nadia: donderdag en vrijdag in NK3. 

 

Daarnaast is Juf Hilda ook nieuw bij ons op school. Hilda neemt de toetsen af bij de 

nieuwkomerskinderen en helpt soms ook in de klassen.  

 

Sport 

Op dinsdag hebben we gym van meester Jeroen. Het is belangrijk dat de kinderen allemaal 

sportkleding bij zich hebben en zich dan ook voor en na de les omkleden. 

De kinderen hebben nodig: Een sportbroek, een sportshirt en sportschoenen (het liefst met 

een witte zool). 

 

Gezond eten en drinken 

Bij ons op school eten en drinken we gezond. Graag een gezond tussendoortje voor de 

pauze om 10:00 uur: bijvoorbeeld groente & fruit. Om 12:30 uur graag een gezonde lunch: 

brood, pasta, yoghurt. 

Mocht u kind en jarig zijn en willen trakteren, mag dat. Er mag alleen gezond worden 

getrakteerd.  

 

Informatie van de Ouder- en Kindadviseur 
 
Ook dit schooljaar is er weer elke woensdag een Ouder- en Kindadviseur van het Ouder- 
en Kindteam van de gemeente Amsterdam aanwezig voor gezinnen op onze school. Dat is 

net als vorig jaar Jonne Korzilius. Jonne is bereikbaar via: j.korzilius@oktamsterdam.nl  
of 06 - 4236 0073 voor het maken van een afspraak. 
Je kan bij haar terecht voor o.a. diverse opvoedtips en voor bijv. hulp bij het aanvragen van 
het Jeugdfonds Sport Amsterdam. (Voor dit laatste kunt u dus ook terecht bij Selma 
Bouchahda op bijv. 9 of 30 oktober, zie andere bericht in deze nieuwsbrief op pagina 5).  
Jonne is onafhankelijk van de school. 
Zie ook: https://oktamsterdam.nl/  

mailto:j.korzilius@oktamsterdam.nl
https://oktamsterdam.nl/
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Nieuws van Kind & Motoriek 
 

Spinnenweb 

Het maken van een ‘spinnenweb’ is een goede 

oefening voor de fijne motoriek. 

 

Wat heb je nodig?  

 Zeven grote satéprikkers,  

 Eén grote kastanje, of als deze er nog niet zijn een bolletje klei 

 Verschillende kleuren wol. 

 

Wat moet je doen?   

Prik de satéprikkers naast elkaar in de kastanje. Doe dit met 

ongeveer dezelfde afstand tussen de satéprikkers. Knoop de 

eerste draad aan één van de satéprikkers vast (dicht tegen 

de kastanje aan). Weef  de draad vervolgens over en onder 

de prikkers door. Je gaat dus helemaal rond! Wanneer de 

draad bijna op is knoop je een nieuwe draad aan het 

uiteinde van de draad. Wissel regelmatig van kleur draad. 

Op die manier krijg je een mooi gekleurd spinnenweb!   

 
Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen?  

Like ons dan op: www.facebook.com/kindenmotoriek  

http://www.facebook.com/kindenmotoriek

