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Onderbouw
Groep 3-4

We hebben 2 klassenouders gevonden voor
groep 3-4.
Hier zijn we heel erg blij mee!
Hilda (moeder van Jorn uit groep 4) en
Silvia (moeder van Roan uit groep 3) zullen
deze taak op zich nemen.
Deze twee moeders zullen een aantal taken
op nemen krijgen m.b.t het communiceren
naar ouders toe. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van auto’s bij excursie.
Hilda en Silvia bedankt dat jullie deze taak op jullie willen nemen.
Op woensdag 9 oktober gaan we naar Eynderhoof. We willen de ouders die
meerijden en meehelpen alvast bedanken. Fijn dat jullie ons helpen deze excursie
mogelijk te maken.
Het programma zal er als volgt uitzien:
8.30 uur begint de school. Er is dan de mogelijkheid om
even naar het toilet te gaan. De leerkracht maakt
groepjes voor in de auto’s. De kinderen worden over de
ouders/auto’s verdeeld. Zodra iedereen klaar is rijden we
naar Eynderhoof (Milderspaat 1, 6034 PL Nederweert –
Eind). De kinderen die < 1,35m zijn moeten hiervoor hun
eigen stoelverhoger of autostoel meenemen.
Rond 9.00 uur willen we beginnen met het programma. De
kinderen worden verdeeld in drie groepen. Twee groepen zullen
rondlopen met gidsen. Één groep gaat manden vlechten. De
groepen zullen rouleren. Tussendoor willen we ergens ons pauzeeten opeten. Het is handig als de kinderen een rugzak met hun
tussendoortje en een fles water meenemen. Als er tijd over is na
het programma, is er eventueel nog tijd om te spelen.
Rond 12.00 uur willen we weer terug rijden naar school zodat we om 12.15 uur
weer terug zijn.
Wist je dat afgelopen vrijdag de schutterij bij ons in de klas is geweest?
We wilden graag meer weten over de schutterij en het OLS feest. Zodoende
kwamen in contact met Theo Gielen. Hij regelde dat hij samen met de tambourmaître, de koning en de keizer bij ons de klas op bezoek kon komen. Al onze
vragen zijn beantwoord door Theo. Nogmaals bedankt voor het bezoek!
Mocht je een keertje naar Jong Nederland gaan en de poort bij de schutterij is
open dan mag je altijd een keertje gaan kijken vertelde Theo Gielen ons!

Groep 3 leert aankomende week de woorden dier en vos. Daarmee leren ze de
nieuwe klankjes d, ie en v. Ook oefenen we van vorige week nog eens de ui van
huis en de r en m van raam.
Groep 1-2

De kinderen van groep 1-2a treden vrijdag 4 oktober op
tijdens de viering. We vinden het leuk als u
komt kijken. De kinderen mogen als ze dat
willen op die dag een (kleine) paraplu,
regenlaarzen en een boodschappenkarretje of
boodschappenmandje meenemen om te
gebruiken tijdens ons optreden.
Op donderdag 3 oktober gaan we naar Eynderhoof. We willen de klassenouders
en de ouders die meerijden alvast hartelijk bedanken. Fijn dat jullie ons helpen
deze excursie mogelijk te maken.
Het programma zal er als volgt uitzien:
8.30 uur begint de school. Er is dan de mogelijkheid om even naar het toilet te
gaan. De leerkrachten maken groepjes voor in de auto’s. Zodra iedereen klaar is
rijden we naar Eynderhoof (Milderspaat 1, 6034 PL Nederweert – Eind). De
kinderen moeten hiervoor hun eigen stoelverhoger of autostoel meenemen.
Rond 9.00 uur willen we beginnen met het programma. De kinderen worden
verdeeld in drie groepen. Twee groepen zullen rondlopen met gidsen. Één groep
gaat bakken. Ouders van kinderen met een allergie kunnen het best even contact
opnemen met de leerkracht. De groepen zullen rouleren. Tussendoor willen we
ergens ons pauze-eten opeten. Het is handig als de kinderen een rugzak met hun
tussendoortje en een fles water meenemen. Als er tijd over is na het programma,
is er eventueel nog tijd om te spelen.
Rond 11.30/11.45 uur willen we weer terug rijden naar school zodat we om 12.00
uur weer terug zijn.

De week voor en na de herfstvakantie hebben we
een witte week. Dit betekent dat we zonder
uitgebreid thema werken. We zullen dan wel extra
aandacht schenken aan het onderwerp herfst. We
willen dan graag met de kinderen een herfststukje
maken.
De kinderen hebben hiervoor herfstmaterialen
nodig. Denk aan mooi gekleurde herfstblaadjes,
kastanjes, bolsters, eikels, noten etc. Deze
materialen moeten wel eerst worden gedroogd
zodat de herfststukjes een tijdje kunnen blijven
staan. Op dit moment beginnen de herfstmaterialen al te vallen dus mocht u in de
gelegenheid zijn, kunt u al het een en ander verzamelen met uw kind. De
kinderen hebben materiaal nodig voor één stukje van ongeveer 10 bij 10 cm.
De materialen mogen dan 9 oktober mee naar school. We kunnen dan de
materialen meteen gebruiken anders is het lastig om de spullen van alle kinderen
op school te bewaren.

Voor ons volgende thema zijn we op zoek naar
schoendozen en oude schoenen. Als u nog oude kinderof grote mensen schoenen heeft of schoendozen dan
vinden we het fijn als jullie ze alvast willen bewaren en
ze in het nieuwe thema mee naar school willen geven.
Alvast hartelijk dank!

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
2 oktober
Start Kinderboekenweek
11 oktober
Start Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Herfstvakantie

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
30 september
juf Jill
3 oktober
Sjir (6 jaar)
4 oktober
Joeri (12 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
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