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AGENDA
29 september

Studiedag. Kinderen vrij!!

5 oktober

Start Kinderboekenweek

12 oktober

Opa & Oma morgen

17 oktober

Herfstvakantie

24 oktober

Weer naar school!!!, Luizencontrole en Schoolschoonmaak

Huiswerk:
Vrijdag 30 september

Lev Water Hfd 5
Boekbespreking door Niels

Vrijdag 7 oktober

Lev Water Hfd 6
Boekbespreking door Hannah

vrijdag14 oktober

Lev water Hfd 7
Boekbespreking door Jayden

Nieuws uit de groep:
Nieuws uit de groep:
Wat een leuke groep is dit toch! Zo gezellig als ze met elkaar omgaan. Het enige is dat ze
nogal praterig zijn. Maar ach, ze hebben elkaar ook zoveel te vertellen!!
Groep 6 is begonnen met de weekplanner. Ze plannen hun werk nu zelf. En dat gaat al heel
goed. Alhoewel ze in het begin liever kozen voor de ‘mag-‘ opdrachten dan voor de ‘moetopdrachten'. Maar ze hadden al snel door dat de ‘moet-opdrachten’ voorrang hadden op de
‘mag-opdrachten’.
Woensdag de 28-ste september zal het eerste spellingsdictee van Blok 1 worden afgenomen.
We hebben erg hard getrokken aan de leerstof van dit Blok. Veel geoefend. We hopen dat
de kinderen goede resultaten zullen halen. Donderdag 6 oktober is er dan de eerste
Taaltoets, en de eerste Rekentoets zal na de herfstvakantie worden afgenomen.
Ik zal, nadat ik deze nieuwsbrief verstuurd heb, ook nog enkele foto’s op de website zetten.
De website schijnt weer te werken! Het zijn foto’s die ik genomen heb tijdens een Begrijpend
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Lezen les (Nieuwsbegrip). In deze les ging het over het 100-jarig bestaan van Schiphol. Tja,
en dan na afloop is het heel erg leuk om een vliegtuigje te vouwen en daar fijn mee te
spelen. Ook zijn er foto’s van een gymles van afgelopen vrijdag te zien. Er werd
blokjesvoetbal gespeeld, gericht gooien naar een korfbal-korf en ze moesten een koprol, met
óf zonder gebruik van de handen, op de dikke mat maken. Een erg leuke les waar de
kinderen enthousiast aan mee deden.
Dan nog even iets over de gymles: willen jullie er op toe zien dat je kind op vrijdag zijn of
haar gymkleren meeneemt?! Er zijn ongeveer per les zo’n 3 kinderen die hun kleren
vergeten. Het is dan zo sneu om niet mee te kunnen doen.
De weken vóór de Herfstvakantie zullen in het teken staan van de Christelijke
Kinderboekenweek. Met als thema: Vertel nog eens..! Dit valt mooi samen met de Opa en
Oma morgen op 12 oktober. Het zou daarom erg leuk zijn als er een Opa of een Oma van
één van de kinderen van onze groep, komt voorlezen op 12 oktober. En dan bijvoorbeeld
voorlezen uit een boek van vroeger zoals Kruimeltje of Dik Trom. Of dat er misschien een
oma is die goed is in koekjes bakken. Misschien een Opa die graag over vroeger wil komen
vertellen.
Dit was het voorlopig.
Hartelijke groet,
Doreen de Bruijn en Gerda Bakker
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Uit groep 2
“Juf, mag ik met zonder jas naar buiten?”
Kinderen hebben soms de leukste opmerkingen. Dat zal u thuis ook tegenkomen. In het
lokaal hebben we daarom een schriftje gelegd waarin u alle opmerkingen kwijt kunt. Deze
hopen we te bundelen en via de website en de nieuwsbrief met u te delen.
Verjaardagsfeestje
Afgelopen week mochten
we de verjaardag vieren
van juf de Vries. Samen
met de kinderen werden
er leuke spelletjes
gedaan en natuurlijk was
er een traktatie. Het was
een geslaagde dag en Juf
de Vries wil iedereen heel
hartelijk danken voor alle
felicitaties, presentjes en
lieve berichten

Uit groep 3
Ook in groep 3 hebben we niet stil gezeten!

