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Schoolfotograaf 

Dinsdag komt de schoolfotograaf langs. Dat maakt dat we de kinderen in de ochtend geen gymles 

aanbieden. We hebben de gymles verplaatst. Zodoende kunnen ze op hun allermooist naar de 

fotograaf.   

 

Wist u dat…. 

• De kinderen van groep 1-2 deze week de letter k 
hebben geleerd? Ze hebben spulletjes verzameld 
die beginnen met de letter k en ze hebben heel 
veel woorden bedacht waar de letter k in zit. Het 
letterkastje is weer gevuld en als u thuis met uw 
kind nog iets vindt met de letter k dan maken ze 
nog wel een plekje vrij. 
 

• De kinderen van groep 1-2 werken aan het 
thema lichaam? 
 
 

• De kinderen van groep 4 op Prinsjesdag hele mooie en creatieve 
hoeden voor Maxima hebben ontworpen?  
 

 

 

 

 

• De Kinderboekenweek start op 30 september? Het thema van de Kinderboekenweek is “En 
toen…” en gaat over geschiedenis. De kinderen van groep 5 hebben een verhaal gehoord over 
Desiderius Erasmus die geboren is in Rotterdam.  
 

• De kinderen in alle groepen werken in “De Gouden Weken”, de beginweken van het schooljaar? 
Die weken zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Hiervoor doen 
ze regelmatig opdrachten die zullen bijdragen aan een fijne groepsdynamiek.  

 

• De kinderen in alle groepen gebruik maken 
van de theorie van de “Leerkuil”? In iedere 
klas hangt een poster van de “Leerkuil” die 
de kinderen helpt om woorden te geven aan 
hun ontwikkeling. Het belangrijkste wat zij 
hiermee kunnen doen, is het ontwikkelen 
van het denkvermogen.  
 

 

Belangrijke data  

16 okt Studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij  

19 t/m 

23 okt 

Herfstvakantie  

26 okt  Studiedag, alle 

leerlingen zijn vrij  

 

Tip van juf Silvia 

http://www.lezenisgezond.nl/ 

Juf Silvia adviseert jullie allemaal 
om naar de site ta gaan van Lezen 
is gezond. Er zijn boekjes die 
allemaal gratis te downloaden 
zijn;). Het is belangrijk dat 
kinderen veel lezen en 
leeskilometers maken. Wilt u 
thuis het lezen ook stimuleren? 
Als kinderen veel lezen, leren ze 
de betekenis van nieuwe 
woorden waardoor ze de wereld 
om zich heen steeds beter zullen 
begrijpen.  
 

 

 
Traktatie  

Als kinderen jarig zijn, willen ze 
graag trakteren. In verband met 
Corona moeten we u vragen de 
traktatie aan die omstandigheden 
aan te passen. Dat vraagt om een 
traktatie die verpakt is vanuit de 
fabriek. We willen daarbij 
rekening houden met het feit dat 
we een “Lekker Fit” school zijn. 
Dat betekent dat we gezonde 
traktaties wenselijk vinden. We 
zien dat er gezonde traktaties 
langskomen als ontbijtkoek of 
waterijs. Er zijn zelfs ook kinderen 
die niet-eetbare traktaties 
uitdelen als bellenblaas of een 
kleurpotlood. Dat kan natuurlijk 
ook. We zien soms dat kinderen 
worden overladen omdat één 
traktatie uit veel verschillende 
traktaties bestaat. Eén traktatie is 
voldoende.  
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Brief namens BOOR 
U ontvangt bij deze nieuwsbrief 
een brief namens BOOR, het 
bestuur van de stichting waaraan 
onze school is verbonden.  
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