
 

Week 11 

15 maart 2019 

   Nieuwsbrief 14 onderbouw 29 maart 2019 

 

 

Week van de Lentekriebels 

 

 
Afgelopen week heeft in het teken gestaan van de “week van de lentekriebels”. We hebben het gehad over "dit ben 
ik" en de kinderen hebben een mooie tekening van zichzelf gemaakt. Ook hebben we gesproken over waarom en 
wanneer we kleren dragen en wanneer je in je blootje bent. We hebben geluisterd naar een prentenboek van kleine 
Thomas "Mag ik vandaag mijn blootje aan?" van Bavo Galama. Thomas ontdekt op een grappige manier de noodzaak 
van uit- en aankleden en waarom hij van zijn ouders bij guur weer een dikke winterjas aan moet trekken als hij naar 
buiten gaat...   
 
 

 
 
 
 

        Thema: dieren 

In de groep zijn we gestart met het thema dieren. Tijdens kringactiviteiten en in de verschillende hoeken doen de 

kinderen activiteiten die met dit thema te maken hebben. In de leeshoek kunnen de kinderen dierenboeken lezen, in 

de bouwhoek bouwen we een dierentuin en met de magneetletters leggen we dierennamen na.  

Ook hebben we in de groep kikkerdril. Erg leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn. 

 

 

 

 



 
 

Koningsspelen 2019 

 
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. De kinderen mogen deze dag sportief gekleed naar school komen.  
We starten ‘s morgens om 8.30 uur met het Koningsontbijt in de eigen groep.  Op donderdag 11 april mogen de 
kinderen alvast bord, bestek en beker meenemen.  
Na het ontbijt vinden er sportieve activiteiten op de speelplaats plaats.   
De leerlingen hoeven deze dag géén fruit en drinken mee te brengen, daar wordt voor gezorgd. 
Om 12.15 uur is de dag, zoals gebruikelijk, afgelopen. 

 

 

   

Fruitpauze  

  

Iedere dag hebben we in de groep om 10 uur fruitpauze. Het is fijn om te zien hoe kinderen genieten van het lekkere 

fruit dat ze mee naar school nemen. Wij willen u vragen om het drinken voor de fruitpauze (en voor de lunchpauze) 

in bekers te doen en zo min mogelijk pakjes mee te geven. Melk mag u wel in een pakje meegeven. Alvast bedankt! 

 

Kindrapporten  

 

Voor de vakantie hebben alle kinderen een kindrapport ontvangen. Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd bij de 

leerkracht. Het zou fijn zijn als u het rapport zo snel mogelijk weer wil inleveren.  

 

 

Ouderhulp 
 
De moeder van Jorna is klassenouder. Wanneer we ouderhulp nodig hebben in de onderbouwgroep, informeert zij 
de ouders. Zij heeft hier en groepsapp voor aangemaakt, alleen voor praktische zaken en voor ouders van de 
onderbouwgroep. Inmiddels zijn er weer nieuwe kinderen in de groep gestart. Als je als ouder ook in deze groepsapp 
wil, kun je dit bij Marijke Kraan aangeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019    
Tweede Paasdag              22-04-2019 
Meivakantie                      22-04-2019 t/m 03-05-2019   
Hemelvaart                       30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag       10-06-2019   
Zomervakantie                 08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 

Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland: 
donderdag 6 juni 2019 

vrijdag 5 juli 2019 (calamiteitendag) 


