
 

  

 
 
 
Nieuwsbrief 3 – Dinsdag 11 oktober 2022 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-herhaling Kinderboekenweek 
-ouderbijdrage 2022-2023 
-Kanjer in de groepen, 1/2a 
-afsluiting thema 
-studiedag 21 oktober 
 

 
Herhaling Kinderboekenweek 2022 
Op vrijdag 14 oktober houden we in de 
klassen een voorleesontbijt. De kinderen 
mogen deze dag in pyjama naar school komen 
en nemen een ontbijt voor zichzelf mee. In de 
klas zullen ze worden voorgelezen en kunnen 
de kinderen heerlijk luisteren naar een mooi 
verhaal.   
 
Ouderbijdrage 2022-2023 
Zoals elk jaar vragen wij u om een (vrijwillige) 
ouderbijdrage voor extra activiteiten als o.a. 
het organiseren van de sportdag, het 
schoolreisje en het ontvangen van Sinterklaas.  
 
Door alle extra kosten die veel mensen 
hebben door de gestegen prijzen, is met de 
MR besproken hoe we als school u een beetje 
kunnen helpen. Door de ‘coronajaren’ was er 
ook nog wat geld blijven staan. Vandaar dat 
we dit schooljaar u alléén vragen om de 
kosten voor de schoolreis te voldoen. De 
ouderbijdrage wordt daardoor €35,50 i.p.v. 
€53,00 per kind. U ontvangt hiervoor apart 
een mailtje met een betaallink.  
Alle kleine beetjes helpen… 

 
 
 
Kanjer in de groepen: groep 1/2a 
Kanjer! 
In groep 1/2A wordt heel wat “gekanjerd”! 
Dat kan natuurlijk ook niet anders met zo'n 
groep vol met echte kanjers. Maar natuurlijk 
kunnen we altijd nog wat bijleren. Dus 
hebben we speciale activiteiten waarbij we de 
kanjerpetten bespreken en dan oefenen we 
meteen ook even hoe het werkt met een 
witte of andere kleur pet op. Als de juf wil 
gaan huilen omdat de afstandsbediening van 
het digibord het niet doet, zeggen de 
kinderen dat ze haar gele pet af moet zetten 
en de witte weer op.  
In de hoeken gebruiken we de petten als we 
bijvoorbeeld doen alsof we een botsing 
hebben en de politie moet er bij komen. Wie 
heeft dan welke pet op? Want we hebben 
ondertussen natuurlijk ook nog een superfijn 
thema; Verkeer. Of in de kring, daar praten 
we het uit als er iets niet zo goed gegaan is 
tussen twee of meer kinderen. Als we buiten 
spelen en héél graag de kar willen waarop een 
ander kind zit, oefenen we hoe we dat 
kunnen vragen en afspreken. En geloof ons, 
wij zijn hier al behoorlijk goed in! 
En kijk eens, we zijn ook een heel gezellige (en 
een beetje een gekke) groep! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Afsluiting thema verkeer 

Op woensdag 19 oktober willen de kinderen u 
graag laten zien waar zij mee bezig zijn 
geweest. U kunt van 11.45 tot 12.30 uur 
meekijken in de klas met wat er gedaan is 
rondom thema verkeer. 
 
 

 

Studiedag vrijdag 21 oktober 
 

Alle kinderen vrij! 
 

 
 

Geplande activiteiten  
(zie ook ‘Jaarkalender’ op de schoolapp) 
Woensdag 12 oktober 
 Juf Mariska jarig 
Maandag 17 oktober 
 Juf Anne jarig 
Woensdag 19 oktober 
 Afsluiting thema: 11.45-12.30 uur 
Vrijdag 21 oktober 
 Studiedag+ start vakantie 
Zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober 
 Herfstvakantie 
Dinsdag 1 november 
 Luizencontrole 
Maandag 7 t/m vrijdag 11 november 
 Kindmap mee naar huis  

Startgesprekken groep 1/2a en 1/2b 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij  
 


