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Nieuwsbrief  8 oktober  2015 
 
Beste ouders, 
 
Afgelopen week is op beide locaties de nieuwe projectmaand feestelijk geopend met 
een kort optreden van de Catamaranband. ‘Raar maar waar: Daar zit muziek in!’ no-
digt uit tot een onderzoek naar de vraag ‘hoe werken muziekinstrumenten eigenlijk?’ 
De groepen waar meester Hans van ‘Wonderwel’ les heeft gegeven laten zien waar 
ze mee bezig zijn geweest.  
Verder de agenda: denkt u aan de studiedag op vrijdag 16 oktober?  
Voor de kinderen begint de Herfstvakantie dus iets eerder!  
 

 
 

Raar maar waar, daar zit muziek in! 
Oktober staat op de Catamaran in het teken van kunst en cultuur. Speerpunt is dit jaar mu-
ziek. In aansluiting op het thema van de Kinderboekenweek ‘Raar maar waar’, over weten-
schap, natuur en techniek, besteden we daarbij ook aandacht aan de technische kant van 
muziek. Op ons verzoek aan u om kosteloos materiaal aan te leveren om muziekinstru-
mentjes te maken is rijkelijk gehoor gegeven, waarvoor onze hartelijke dank! 
 

 
Alle groepen zullen in de komende periode een voorstelling 
bezoeken die aansluit op het thema: 
Groep 3 en 4: 8 en 9 oktober, ‘Daar zit muziek in’ in het Tro-
penmuseum. Programma over muziekinstrumenten uit de 
hele wereld. Kinderen leren een liedje spelen op steeldrums. 
Groep 5 en 6: 9 oktober, ‘Enkele reis Mars’ in het Muziekge-
bouw aan het IJ. Het programma legt de link tussen muziek 
en natuurkunde. 
  
Groep 7 en 8: 29 oktober, ‘Bim bam Bennink’ in het Bim-
huis. Een echt jazzconcert voor kinderen. Stilzitten is onmo-
gelijk.  
  
Kleuters: 9 en 11 november, ‘Kleutersinfonietta: kom, we 
gaan spelen!’ in het Concertgebouw. Interactieve voorstelling 
waarbij twee violen, twee altviolen, een cello én en contrabas 
staan te trappelen om de mooiste strijkersmuziek te laten 
horen. 
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Bellenblaasonderzoek 
 
In groep 12-D hebben de kleuters hun eigen bellenblaas en bellenblazers gemaakt. Dat kun 
je doen met ijzerdraad, maar met een rol wc-papier of een stuk pvc lukt het ook. Jasmin blies 
de grootste bellen met een doormidden geknipte plastic fles! De kleuters hebben proefon-
dervindelijk geconstateerd dat bellen altijd rond worden, ook als je bellenblazer driehoekig of 
vierkant of rechthoekig is. Vraag die overblijft: waarom zijn bellen eigenlijk altijd rond?  

 

      
 
 
Rekenles groep 5 
 
In groep 5 werd hard gerekend met inhoudsmaten. Hoe veel is een deciliter? Hoeveel fles-
sen van 1,5 liter passen er in een emmer? Het onderzoekend leren is leuk en leerzaam!  
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Wonderwel 
Misschien herinnert u zich nog onze projectmaand vorig jaar over de techniek achter de ba-
sisvoorzieningen (voedsel, water, riool, afval, polder, gas en elektriciteit). Van de gemeente 
hebben we geld gekregen om deze thematiek uit te werken tot een kleine leerlijn. Elke groep 
buigt zich jaarlijks over de werking van een bepaalde basisvoorziening. Aandacht voor tech-
niek wordt hierbij gekoppeld aan natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. Aan het einde van 
hun Catamaranschooltijd hebben kinderen al die voorzieningen leren kennen in hun wonder-
baarlijke samenhang! We gebruiken het ook als ruimte om te oefenen met onderzoekend 
leren. Om antwoord te vinden op hun vragen krijgen kinderen lessen in de 
klas, praktijklessen in het Woeste Westen en uitjes naar plekken en mensen die zorg dragen 
voor de levering van de basisvoorzieningen in Amsterdam. Groep 3, 4, 6 en 7 hebben in de 
afgelopen periode een begin gemaakt met 'hun' basisvoorziening. Hieronder een paar im-
pressies. 
 
 

Het Woeste Westen 
Bah wat stinkt dat! De kinderen uit groep 4 hebben een kijkje mogen nemen in het riool van 
het Woeste Westen. Waar gaat alle poep en plas heen? Hoe wordt het water gezuiverd? 
Meester Hans heeft van tevoren een nulmeting gedaan in de klas. De kinderen hebben de 
waterzuivering nagebootst in het klein met koffiefilters, zand, water, en trechters. Naast het 
bekijken van het riool hebben de kinderen diertjes uit het slootwater gevist en later bekeken 
wat voor soort diertjes er leven in het water van het Woeste Westen. De kinderen hebben 
zich erg vermaakt! 

                           

    
 
Woeste Westen groep 3 
We hebben brood gemaakt. We maakten meel met een molen. Je moest draaien en dan 
werd het graan meel.. Het eel ging in een bakje met water en toen werd het deeg. Dat ging 
op een stok en dat hingen we bov het vuur. Toen gingen we de broodjes opeten. 
 
verslag van Esau en Dara. 
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Polderproject groep 6 
Voor het Polderproject zijn we met groep 6 op donderdag 24 september naar het Cruquius 
Gemaal geweest. Met de bus was dat een half uurtje rijden. We hebben daar veel gehoord, 
gezien en beleefd over dingen die met het droogmaken van polders te maken hebben. Het 
gemaal maakte vroeger gebruik van een hele grote stoommachine: de grootste van Europa! 
Daarmee werd heel veel water uit de polders gehaald.  
Bij het bezoek kregen we best veel informatie en ingewikkeld was het soms ook. Maar wel 
mooi om te zien en we mochten zelf met kleine stoommachines aan het werk! 

 

         
 
 
 
Werkstukjes timmeren 
Tijdens de overblijf op de dinsdag en donderdag, wordt er door een groep van 8 kinderen 
getimmerd in het nieuwe bevo-lokaal. Met afvalhout, spijkers, touw en gereedschap maken 
de leerlingen leuke werkstukjes . Kinderen zijn creatief en bedenken allerlei oplossingen tij-
dens het bedenken en maken.  Het onderzoekend leren gaat tijdens dit maakproces min of 
meer vanzelf. Na afloop worden de werkstukjes geschilderd en tentoongesteld op de begane 
grond tegenover  de kleuterklassen. 
 
Noor 
Docent beeldende vorming 
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Engels voor groep 2 

Op woensdagochtend krijgen de kinderen van groep 2 Engels. Aan de hand van een digi-

bordmethode met veel liedjes leren de kinderen spelenderwijs Engelse woorden. Het thema 

sinds vorige week is Autumn (of ‘Fall’ op z’n Amerikaans). We hebben het gehad over de 

‘green leaves’ die ‘red, yellow and brown’ worden. Gisterochtend zong Bobo een liedje over 

de regenboog:  

‘The coulors of the rainbow  
Are red, orange and yellow 
And green and blue and purple and pink’. 
Vervolgens gingen de kinderen een regenboog inkleuren aan de hand van instructies die in 
het Engels werden gegeven.  
 
Leonore 

 

      
 
 
 
 
Agenda 
Vrijdag 16 oktober: Studiedag, leerlingen vrij 
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie 
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