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Agenda 
4 oktober Start Kinderboekenweek 
5 oktober Staking; De school is dicht. 
9 oktober Studiedag 
23 en 27 oktober Herfstvakantie 
 

 
 
 
 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
In de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar hebben wij u geïnformeerd over 

het aanmelden van uw zoon of dochter voor de TSO via Mijnschoolinfo. 

Wij zien dat al veel ouders de aanmelding van hun zoon of dochter via 

Mijnschoolinfo doen. Wij hopen dat binnenkort alle ouders van de 

overblijfkinderen de aanmelding via Mijnschoolinfo doen. Op die manier 

kunnen wij het overblijven op school en de administratie daarvan goed 

laten verlopen. Gaat uw kind overblijven? Geeft u dat dan door via Mijn 

Schoolinfo, uiterlijk een dag vooraf.  U kunt vaste overblijfdagen al voor het hele schooljaar 

invullen.  

 

Ouderbijdrage 
Beste ouders/verzorgers, 

De ouderraad is inmiddels al begonnen met de eerste 

voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. 

Uw bijdrage is hard nodig om deze activiteit te kunnen 

organiseren.  

 

Indien u graag contant wilt betalen, is dit aankomende 

vrijdag 6 oktober mogelijk. 

Dit kan op de volgende tijdstippen: 

 8.20-8.30 uur 

 14.45-15.15 uur 

 

Eén van de leden van de ouderraad zal dan aanwezig zijn in de middenruimte. 

 

U kunt de ouderbijdrage natuurlijk ook via de bank overmaken naar het rekeningnummer van 

de ouderraad. Het rekeningnummer is NL17 INGB 0006 1902 54 tnv ASG inz. Architect 

ouderraad. Graag onder vermelding van de naam van uw kind en dat het de ouderbijdrage 

betreft. 

 

De ouderbijdrage is dit jaar als volgt vastgesteld: 

 

 € 23,50 per leerling voor de groepen 1 t/m 4 

 € 18,50 per leerling voor de groepen 5 t/m 8 

 

Alvast bedankt 

De Ouderraad 
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Groep 1 en 2 A juf Els  

  

Wij zijn dit jaar Goed Gedaan 

begonnen met het boek: Waar is 

mijn worteltje?,  over Kosje het 

konijn. Kosje leert op zijn 

zoektocht hoe hij met de andere 

dieren om hoort te gaan. Kosje 

leerde dat het niet handig is als je 

door elkaar praat en niet naar 

elkaar luistert. 

 

 

 

 

 

 

Let op hoe je dat doet: 

 kijk elkaar aan 

 praat om de beurt  

 luister goed 

 

 

 

 

 

 

Verder hebben wij de  i  en de  k  

geleerd. We kunnen het gebaar van 

de letter. We schrijven de letter in 

de lucht, als stoplichtletter en soms 

zachtjes op de rug van een ander 

kind, zodat dat kind het kan voelen.  

 

 

 

 

 

We voelen de schuurpapieren letter en leggen de drietalwoordjes. En 

we maken de letter in ons letterboek. 

Lezen doen we op ons nieuwe bankje. In de boekenkast staan allemaal 

boeken over het thema waaraan we werken. Dat is nu: ik en mijn 

lichaam. We vinden het erg gezellig als pappa’s, mamma’s of oma’s en 

opa’s, of grote broers en zussen ons voorlezen. 
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We maken ook graag muziek. In de kring zingen 

en dansen we zelf of bij het digibord. Maar ook 

tijdens het spelen en werken maken we muziek in 

de muziekhoek. We spelen xylofoon, bongo, piano 

of ritme-instrumentjes. Als we goed geoefend 

hebben, mogen we voor de hele klas spelen! 

 

 
 
 

“Goed gedaan” 
Komende 2 weken hebben wij het 

volgende als thema: 

 

Les 3: ‘Grapje, plagen, pesten’. 

Dat kinderen elkaar soms plagen is heel 

gewoon. Maar pesten is dat niet! Bij 

pesten wordt steeds hetzelfde kind 

vernederd en buitengesloten. Pesten 

moeten we samen voorkomen! 

 

In de klas komt het volgende aan de 

orde: 

 Niet iedereen heeft hetzelfde gevoel 

voor humor. 

 Er zijn moppen waar de een om lacht, 

terwijl de ander ze flauw of gemeen 

vindt. 

 Het verschil tussen leuk plagen, 

vervelend plagen en pesten. 

 Je moet allemaal samen zorgen dat er 

niet gepest wordt door het voor elkaar 

op te nemen en echt pesten altijd te 

melden bij de juf of meester. 

 

Tips voor thuis 

• Praat (bijvoorbeeld naar aanleiding 

van een tv-programma) thuis over het 

feit dat niet iedereen dezelfde humor 

heeft. Wat vinden de gezinsleden wel 

of juist niet leuk? 

• Weet dat kinderen soms langzaam de 

rol van ‘pester’ krijgen doordat 

anderen lachen om alles wat zij doen. 

 


