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Opening
kinderboekenweek

Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober)
feestelijk geopend. Reisleidster Clarie kwam op bezoek en ze had voor iedere
klas een reis geboekt in de vorm van een leuk boek. We hebben
verschillende spelletjes gedaan met de boeken. Daarna gingen we naar de
klas en daar heeft iedere groep een activiteit gedaan met het ontvangen
boek.
Tijdens de Kinderboekenweek worden er bij verschillende bibliotheken leuke
activiteiten georganiseerd rondom kinderboeken.

Let op:
keuzeviering

CJG tip van de
maand

Beste ouders en kinderen.
Aankomende vrijdag 11 oktober is er weer een viering.
Groep 1-2 b zal optreden en daarnaast is er ruimte voor een keuzeviering.
Dus wil je graag op vrijdag 11 oktober een dansje, muziekstukje of
toneelstukje of iets anders doen? Dan mag jij je bij juf Marlies opgeven om
mee te doen bij de keuzeviering.
Dit betekent wel dat je thuis moet oefenen voor het optreden omdat het
geen optreden met de hele klas is.
Schrijf op het briefje met wie je een optreden doet en wat je hiervoor nodig
hebt.
Veel plezier en succes met oefenen!
Onderwerp van de maand
Iedere maand geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin 3 tips over een
onderwerp dat we als ouders allemaal wel eens tegenkomen. Voor de maand
oktober gaat het over de huisdieren.
De tips zijn verdeeld onder de
volgende leeftijdscategorieën:
- Peuters
- Basisschoolkinderen
- Pubers

Groep 3-4

Afgelopen week zijn er in groep 4 twee nieuwe kinderen bijgekomen. We
verwelkomen Kai en Kian. We hopen dat Kai en Kian zich net als alle andere
kinderen snel thuis voelen in onze groep.
Afgelopen vrijdag vierden we in groep 3-4 samen Dierendag. De kinderen
hadden allemaal een knuffeldier mee naar school genomen waar ze die dag
extra lief voor moesten zijn. We hebben samen met de knuffel gedanst,
gelezen, gerekend, taalwerkjes gemaakt en uiteindelijk mocht de knuffel
voor we naar huis gingen nog even lekker rusten. Het was een gezellige en
drukke dag.

Groep 3-4

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 deelt de
groepjes uit 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 pauze-eten opeten. Het is handig als de kinderen
een rugzak met hun tussendoortje en een flesje water
meenemen. Rond 12.00 uur willen we weer terug rijden naar
school zodat we om 12.15 uur weer terug zijn.
Groep 3 leert deze week geen nieuwe woorden. We hebben een
herhalingsweek en gaan voornamelijk de woorden en klankjes van haas bos
huis raam dier vos herhalen.
*De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen 3 à 4 weken een leestekst
mee naar huis gekregen. Achterop deze leestekst staan ook woordjes. Oefen
deze leesteksten en woordjes in de vakantie samen. Na de herfstvakantie zal
er gestart worden met de leestoetsen. Blijf het flitsen en lezen dus ook in de
vakantie volhouden!
Groep 4 begint deze week aan de laatste week van Alles in 1. Na de
herfstvakantie zullen wij starten in ons nieuwe boek. De kinderen thuis een
Alles in 1 boek hebben liggen (afspraak met mij) moeten het rode boek
inleveren op school en krijgen hiervoor het nieuwe/paarse boek terug.

Groep 1-2

Groep 1-2 heeft het thema bakker afgesloten. Wij willen iedereen bedanken
die een bijdrage heeft geleverd door mee te rijden, mee te helpen of spullen
mee te brengen.
Morgen brengen wij weer een bezoekje aan de bibliotheek. Boeken die
moeten worden ingeleverd mogen jullie meegeven.
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.
Wij werken tijdens de witte periode over de letter h van herfst. De kinderen
mogen spullen meenemen met deze letter, graag voorzien van naam.
Groep 1-2b treedt deze week op tijdens de viering. We vinden het leuk als u
komt kijken!
Voor ons volgende thema zijn we op zoek naar
schoendozen en oude schoenen. Als u nog oude
kinder- of 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:
11 oktober
Start Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Herfstvakantie
21 oktober
Weer naar school
Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
12 oktober
Jessey (8 jaar)
We wensen deze jarige een heel fijne verjaardag toe
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