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Agenda 
15 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
 
  

Nieuws van de groepen 1 en 2 
In de groepen 1-2 A van juf Els en 1-2 B van juf Bianca 

zijn we volop bezig met het thema: “boeken en post”. Het 

doel is de kinderen bewust te maken en in aanraking te 

brengen met letters en klanken. En waar je deze “tekens” 

voor gebruikt. Zo mogen de kinderen zelf een boek 

uitkiezen en het verhaal in de klas aan de anderen vertellen 

(verhaalbegrip). Ook maken de kinderen zelf een boekje 

door plaatjes in de goede volgorde te plakken en zelf het 

verhaal erbij te vertellen. 

Op de gang staat het postkantoor centraal waar de kinderen 

volop kunnen stempelen en “schrijven” aan mama of een 

ander die ze willen verrassen met een kaart! 

De komende weken worden de letters/klanken in het woord 

pen aangeboden. De kinderen leren de juiste klank én 

schrijfwijze van deze letters. Verder worden er verschillende 

activiteiten en werkjes gepland die samenhangen met de 

kinderboeken week “raar, maar waar”. Natuurlijk gaan we 

dansen op het “raar, maar waar” lied van kinderen voor 

kinderen. 

 

 

Ouderbijdrage 
In de vorige nieuwsbrief hebben 

wij u uitgebreid geïnformeerd 

over de ouderbijdrage voor het 

schooljaar 2015-2016. 

De ouderbijdrage is een 

vrijwillige bijdrage. Van deze 

bijdrage worden vele activiteiten 

op school georganiseerd. Denkt u maar aan bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Lentefeest, 

afscheidsfeest groep 8, etc. 

 

Onze ouderraad is al druk bezig met de voorbereidingen voor de decembermaand. Zonder uw 

bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren op school. 

Wij hopen daarom op uw bijdrage. 

De ouderbijdrage is vast gesteld op: 

 € 23,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

 € 18,00 per leerling voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

Wij hebben, om diverse praktische redenen, een aparte bankrekening voor de OR. 

Het bankrekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54. Wij vragen u de ouderbijdrage voor 

het schooljaar 2015-2016 naar bovengenoemd bankrekeningnummer over te maken met 

vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) én dat het om de ouderbijdrage gaat. 
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Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek heeft als thema dit schooljaar “raar maar waar”. 

Op vrijdag 2 oktober is het thema op beide gebouwen feestelijk geopend. 

Juf Sibrich en juf Caro lieten op het podium drie proefjes zien, die gekoppeld zijn aan de 

Kinderboekenweek. In de hele school zijn kinderen en leerkrachten aan het werk rondom het 

thema. Er is een voorleeswedstrijd en een 

tekenwedstrijd.  

 

Wanda van Koningsveld, beeldend kunstenaar, 

gaat met de leerlingen van alle groepen 

werkstukjes maken van hout, met als thema: 

uitvindingen.  

 
 
 
Op 15 oktober 

sluiten we de 

Kinderboeken- 

week af. 

We laten dan de 

winnaars van elke 

groep horen 

waarom zij 

winnaar zijn 

geworden. Voor 

de winnaars van de tekenwedstrijd en van de  voorlees-

wedstrijd is er een klein prijsje! 

 

Als de winnaars van de voorleeswedstrijd bekend zijn 

worden de ouders van de kinderen die gewonnen 

hebben door de leerkracht(en) uitgenodigd om te komen 

kijken en luisteren op die dag (donderdag 15 oktober van 

13.30 – 14.30 uur). 

 

U kunt van 15.00 tot 16.30 uur (op beide locaties) alle 

werkstukjes van de kinderen komen bekijken.  Tevens zullen 

de kinderen een presentatie van proefjes geven.   
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Fietsen op het schoolplein 
Tijdens het brengen/halen van de kinderen van/naar school, lopen er veel kinderen met hun 

ouders/verzorgers en broertjes/zusjes over het schoolplein. 

Regelmatig zien wij ook kinderen en ouders/verzorgers met hun fiets het schoolplein op/af 

fietsen.  

Ook zien wij veel fietsen die niet in de fietsenrekken worden geplaatst, 

maar elders op het schoolplein worden neergezet. 

Wij willen dat iedereen veilig van en naar school over het schoolplein 

kan gaan en de kinderen in de pauzemomenten veilig kunnen spelen.  

Om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen, vragen wij iedereen 

niet te fietsen op het schoolplein en iedereen zijn/haar fiets (ook al is 

het maar voor even) in de fietsenrekken te plaatsen. 

Alvast hartelijk voor uw medewerking. 

 

 
Traktatietip:  Bananen 
 

 
Hoe vindt u deze vrolijke bananen met een rokje? Of deze stoere bananenboot? Prik ze in 

een doosje rozijntjes zodat ze rechtop blijven staan. 

 
Dat je met bananen behoorlijk creatief kunt zijn blijkt maar weer. Met wat geknutsel 

tover je ze zo om in vrolijke bananen teckels (met halsband!). Of neem bruin papier 

waarvan je een aapje maakt dat zijn staart om de banaan heen wikkelt, ook heel erg 

leuk! 
 

http://forum.deleukstetaarten.nl/viewtopic.php?id=102535
http://smulhuisje.blogspot.nl/2011/04/gezonde-kindertraktatie-banaanbootje.html
http://www.genytrakteert.nl/pages/showroom/teckel-traktatie-9.php
http://www.traktatieblog.com/2013/09/free-printable-aapje-met-staart-om.html
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLXk0dGosMgCFUxaGgodV58AkA&url=http://vrouwenvannu.nl/buren/fiets&psig=AFQjCNHSnoQC6GYgyM5S3r2Qn6iuU0H9bw&ust=1444305168821586
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900 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot drinkbaar water 

 

Boekenbal (naschoolse activiteit) 
Op vrijdag 9 oktober is er na schooltijd een boekenbal. Lijkt het je leuk om ook daar naar 

toe te gaan, schrijf je dan in!  

Bij de klassen hangen intekenlijsten of je kan je via een e-mailbericht aanmelden bij 
Wendy Spooren, spooren@deschoor.nl. 


