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Iedereen
In het kader van ons nieuwe thema
‘kleding’ houden we als school op een
aantal woensdagen in dit thema een
speciale kledingdag.
Het zou leuk zijn als alle kinderen net
als de juffen meedoen aan deze
speciale dag. Je hoeft absoluut niks
nieuws voor deze dag te kopen! Als je
iets niet hebt, leen het dan van elkaar.
De planning ziet er als volgt uit:
 Woensdag 30 oktober: gekke sokkendag. De kinderen mogen dan in
school op hun sokken lopen. Trek je gekste sokken aan, of misschien durf
je wel met 2 verschillende soorten sokken te lopen!
 Woensdag 13 november: relaxkledingdag. De kinderen mogen dan in hun
relaxkleren naar school komen.
 Woensdag 20 november: andersom dag. De kinderen mogen dan hun
kleding andersom dragen of bijvoorbeeld iets binnenstebuiten
aantrekken.
 Woensdag 27 november: hoofddekseldag. Kom met je allerleukste pet,
hoedje, hoofddeksel naar school.
 Woensdag 11 december: foute kersttruiendag. Trek je meest foute
Kersttrui aan.
Het thema kleding zal eindigen met een modeshow op 13 december om 11.00
uur voor de hele school!. Schrijf dit vast in uw agenda!
schoolfotograaf
Evaluatie schoolfotograaf
Een aantal weken geleden heeft u een enquête met
betrekking tot de schoolfotograaf mee naar huis
gekregen. Er zijn 31 enquêtes terug gekomen. Hieruit
kunnen we in grote lijnen het volgende opmaken:
Vrijwel iedereen zou het fijn vinden als de
schoolfotograaf ieder jaar komt.
De kwaliteit van de foto’s wordt met een ruim
voldoende tot goed beoordeeld.
De meerderheid vindt het fijn als de foto’s aan het einde van het
schooljaar worden gemaakt.
Niet iedereen is tevreden over de achtergrond en over de groepsfoto.
De werkgroep heeft besloten om voor dit schooljaar opzoek te gaan naar een
andere schoolfotograaf, mede omdat deze fotograaf voor ons moeilijk bereikbaar
was. Alle tips –en opmerkingen die in de enquête naar voren zijn gekomen
hebben we genoteerd en zullen we meenemen in onze keuze. Iedereen bedankt
voor het invullen!

Groep 1-2

Deze week starten we met ons nieuwe thema middels een toneelstukje door de
juffen. Vanuit dit toneelstukje willen we samen de kinderen de nieuwe
themahoek vorm geven. Als u nog oude kinder- of grote mensen schoenen heeft
of schoendozen dan vinden we het fijn als jullie deze mee naar school willen
geven. Deze schoenen willen we gaan verven/beplakken en deze gaan we laten
zien tijdens de afsluiting van ons thema: een grote modeshow op 13 december
om 11.00 uur. Alvast hartelijk dank!
Morgen gaan we weer naar de bibliotheek. Als u boeken heeft die moeten
worden ingeleverd dan mag u die meegeven.

Groep 3-4

De nieuwe letter wordt de v van veter. De kinderen mogen spullen meenemen
van deze letter, graag voorzien van naam.
Wist je dat???
*Wij afgelopen dinsdag zijn gestart met een leuk project van de bieb. Het heet
de ongelooflijk bijzondere boekeneter. Juf Marian, de biebjuffrouw, heeft het
project geopend bij ons in de klas. Gedurende een periode van 7 weken gaan wij
samen boeken verslinden. We eten ze natuurlijk niet echt op, maar lezen erin!
We laten kinderen kennismaken met verschillende soorten boeken.

Prentenboeken, zoekboeken, eerste leesboekjes, gedichtenboeken en
informatieboeken. Vandaag of morgen neemt u kind een foldertje over dit
project mee naar huis.

**Groep 3 leert deze week de woorden: lijf en neus. We leren dus de nieuwe
klankjes ij, f, eu. Deze mogen dan ook weer in het flitsbakje erbij!
Wat fijn om te zien dat de kinderen zo enthousiast zijn over het flitsen en het
lezen. We zien dat de meeste kinderen thuis oefenen, dit helpt ons en de
kinderen enorm! Blijf lekker samen flitsen en lezen 
*Groep 4 is gestart in het nieuwe boek van Alles in 1. Dit boek heet: ‘’jij en ik’’
Je leert over geloven, muziek, dans en culturen. We leren over een klas met
kinderen die allemaal een speciaal verhaal hebben. Soms mooie verhalen maar
soms ook droevige verhalen. Natuurlijk gaan we dan ook veel in gesprek. We
hebben het voornamelijk over overeenkomsten en verschillen tussen ik en jij.
Ook wij zullen gedurende het thema ‘kleding’ van alles gaan doen met kleding.
We sluiten ons thema schoolbreed af met een modeshow op vrijdag 13
december. De modeshow zal om 11.00 uur starten. Meer informatie hierover
volgt. Kijk in ieder geval hieronder wat we nog hiervoor nodig hebben!
OPROEPJE:
-Alle kinderen van groep 3-4 zullen als afsluiting van ons thema deelnemen aan
een modeshow. De kinderen hebben hiervoor een oud shirt/ truitje nodig dat ze
mogen ‘’pimpen’’. Het liefst een shirtje zonder opdruk. Er wordt in geknipt en op
geplakt dus graag iets wat daarna niet meer als zondagse kleding gebruikt hoeft
te worden.
OPROEPJE:
*Ook zijn we voor onze themahoek nog op zoek naar kleding. Dus heeft u thuis
kleding liggen dat momenteel niet gebruikt wordt (wellicht is iets te klein/te
groot/ verwassen?) dan zijn we er heel erg blij mee  Enkele voorbeelden die we
kunnen gebruiken
- shirtje, trui, jas, vest
-broek, rok, jurk
-verkleedkleren
-sportkleding

OPROEPJE:
-Heeft u thuis nog tijdschriften/folders liggen waar u niks meer mee doet? Wij
zijn op zoek naar folders waar kleding in staat. Het mogen ook mensen zijn die
kleren aanhebben. We willen in deze folders gaan knippen.
OPROEPJE:
*Wij zijn op zoek naar gastsprekers in onze klas. Mochten er moeders, vaders,
opa’s of oma’s zijn die in ons thema kleding iets willen komen vertellen of iets
willen laten zien dan zijn die heel erg welkom in onze klas. Misschien zijn er nog
mensen die ons iets kunnen leren over breien, haken, naaien?
Groep 5-6

Vorige week was het dan zover! De escape room op juf- en meesterdag. We
werden feestelijk ontvangen door de kinderen en we hebben veel felicitaties
gekregen. De groep werd in tweeën verdeeld. Na het aftellen mochten beiden
groepen de escape rooms betreden. Hier waren verschillende puzzels:
Geluidsfragmenten, rekensommen, woordzoekers, plattegronden, kortom
allemaal opdrachten
waar sleutels bij
verdiend konden
worden. Na de 12
sleutels gevonden te
hebben, konden de
geheime pakketten
worden geopend! Het
was even spannend,
maar beiden teams
waren tegelijk klaar
met alle puzzels.

Bovenbouw

In het thema kleding zal het groepswerkstuk eindigen met een modeshow op 13
december om 11.00 uur. Schrijf dit vast in uw agenda!
Om deze modeshow te kunnen “aankleden” vragen wij of elk kind een of
meerdere kledingstukken meeneemt waarin geknipt mag worden. Het is niet erg
als de kleren te klein zijn ( of te groot! Met een shirt van papa kun je leuke
dingen doen!) We verzamelen deze kleding vanaf vandaag in de eigen groep.

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
28 oktober
Start thema schoenen (groep 1-2) en kleding (3 t/m 8)
6 november
Stakingsdag, alle kinderen zijn thuis

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
3 november
Aaron (5 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
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