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CJG Tip van
de maand

Tip van de maand
Zelfbeeld

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 november gaat
het over zelfbeeld. lees meer
Iedereen

Het thema kleding heeft een mooi start gekregen. Iedereen van groep 1 t/m
groep 8 was druk aan de slag met de startactiviteit om de hele school te
versieren met alle soorten kledingstukken.

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:








Groep 3-4

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 30 november: 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 27 november: hoofddekseldag. Kom met je allerleukste pet,
hoedje, hoofddeksel naar school.
Woensdag 11 december: foute kersttruiendag. Trek je meest foute
Kersttrui aan.

Elk kind van groep 3-4 heeft thuis een boekje mee naar huis
gekregen van de ongelooflijk bijzondere boekeneter. Dit is ons
leesproject van de bieb. Aan het eind van het project leveren
we dit boekje in bij de bieb. Het zou dan ook fijn zijn als jullie
dit boekje thuis invullen en mee terug naar school brengen.
Uiterlijke inleverdatum is in december 2019. Zie foto voor
voorbeeld boekje.
*Groep 3 leert deze week de woorden mouw en jas. We leren daarbij de nieuwe
klankjes ou, j, a. We oefenen deze week ook alle klankjes die tot nu toe aan bod
zijn geweest. En we oefenen de structureerwoorden (de woorden op de platen die
we in de klas tot nu toe geleerd hebben). Volgende week gaat de juf namelijk
starten met de leestoetsen van groep 3.
In de vorige maandagbrief deden we een oproepje. We vroegen
of ieder kind uit groep 3-4 een los shirt mee wil nemen om op
te pimpen voor de modeshow. We sluiten namelijk op vrijdag
13 december met de hele school het thema ‘kleding’ af in de
vorm van een modeshow. Er zijn al veel kinderen die een shirt
zonder opdruk hebben meegenomen. Dank hiervoor.
We willen via deze weg jullie nogmaals helpen
herinneren. Neem a.u.b. een shirt (het liefst effen en zonder
opdruk) mee naar school zodat we deze kunnen oppimpen voor
de modeshow. Graag in het shirt de naam van het kind
schrijven. Zonder naam kunnen we het shirt niet gebruiken. Let
op: deze shirtjes komen verknipt en versierd terug. Houd hier
rekening mee!

Op ons laatjesblok hebben we een lijst bijgehouden waarop gemarkeerd staat
welke kinderen een shirt hebben aangeleverd. Twijfel je? Controleer het even.
We vinden het fijn om te zien dat zoveel kinderen al
kleding hebben meegenomen naar onze klas. Toch zijn
we erg in de war. We willen nogmaals aangeven, als wij
een naam lezen in het shirt dan gaan we er vanuit dat we
het shirt mogen gebruiken om te verknippen voor de
modeshow. Lezen wij geen naam in het shirt dan
gebruiken we het shirt in de themahoek (onze kledingwinkel die wordt opgestart)
en gaat het later mee terug naar huis.
 Heeft u kleren aangeleverd die bedoelt zijn om te verknippen? Geef het
even aan.
 Heeft u kleren aangeleverd zonder naam maar waren ze eigenlijk bedoelt
voor de modeshow van uw kind? Geef het even aan of controleer het voor
de zekerheid.
 Heeft u thuis iets extra’s liggen? Geef even aan bij de groepsleerkracht
waar het voor bedoelt is.
Wij willen deze week met de klas een kledingwinkel
opstarten. Er zijn al aardig wat spulletjes verzameld. Dank
voor het meegeven hiervan. We gaan samen bekijken of er
nog iets mist. Voor nu zijn we specifiek nog op zoek naar een
kledingrek en wat hangers die we mogen lenen. Deze komen
natuurlijk weer terug.
Oproepje: kledingrek/kledingrekken voor te lenen
OPROEPJE:
-Heeft u thuis nog tijdschriften/folders liggen waar u niks meer mee doet? Wij zijn
op zoek naar folders waar kleding in staat. (denk aan: reclame van
schoenenwinkels, kledingwinkels, sportwinkels enzovoorts). 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 1-2

Groep 1-2b treedt deze week op tijdens de viering. We vinden het leuk als u komt
kijken.
We merken dat er enige onduidelijkheid is over ons nieuwe thema. N.a.v. ons
toneelstukje willen de kinderen graag een schoenenwinkel inrichten. Hiervoor
hebben we grote mensen en kinderschoenen nodig. Het gaat om verschillende
soorten schoenen (sportschoenen, pumps, sandalen, slippers, sloffen etc.) Ook
enkele attributen zoals een schoenlepel, een voetmeter, verpakkingen van
schoenpoets of sprays (dichtgeplakt), reclamefolders van schoenen, borstels etc.
kunnen we goed gebruiken. Deze mogen aan het eind van het thema weer mee
naar huis.
Voor een creatieve opdracht heeft ieder kind een kinderschoen nodig. 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!

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
6 november
Stakingsdag, de kinderen hebben deze dag vrij, de school is
gesloten
20 december
Kerstviering op school

Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
6 november
Gianni (9 jaar)
We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
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Groep 5

