
 

Week 22 

29-05-2020 

 

 

 

Fijn gestart 

 
Zoals we al via de parro app al hebben laten weten, zijn we weer fijn gestart in de onderbouwgroep. De kinderen 

vinden het fijn om weer samen te spelen en genieten van de verschillende activiteiten. De juffen zijn weer blij om 

alle kinderen te zien.  

Na het buitenspelen wassen de kinderen hun handen (met of zonder water (desinfect)), na ieder eet/drinkmoment 

maken we de tafels school, we niezen in onze elleboog en in de rij geven de kinderen elkaar geen hand. Zo goed als 

het kan passen we ons aan en worden de kinderen zich steeds meer bewust van de aanpassingen die we doen. Fijn 

dat jullie de kinderen op tijd brengen en halen. Mochten er vragen zijn of dingen die u wil bespreken dan kan dit via 

de mail (b.dejong@veldvest.nl) of parro app en natuurlijk kunt u ons ook telefonisch op school bereiken. 

 

 

 
 

 

 

Thema Buitenspelen 

 
In de groep zijn we met het thema Buitenspelen gestart. De kinderen hebben geluisterd naar een verhaal over Jan en 
San: 
 
De ijskraam van Jan en San 
Jan heeft van zijn moeder een grote, lege doos gekregen. De doos is zo groot dat Jan en San er gemakkelijk samen 
inpassen. Jan en San bedenken een leuk spel met de doos: ze maken er een ijskraam van. Maar hun spel wordt een 
beetje verstoord door allerlei viezigheid in de speeltuin. En door een boze buurman. 
 

 
 

Vorige week waren we Pompom kwijt. Hij had zich verstopt in een verhuisdoos in het buitenspeelhok. Samen met de 
kinderen hebben we een ijskraam van de verhuisdoos gemaakt. Iedere dag genieten de kinderen van het spelen in 
de huishoek en worden er heerlijke ijsjes verkocht. 
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Ook zijn we in de groep op zoek gegaan naar woorden die beginnen met de b van buitenspelen. De komende tijd 
gaan we nog meer leuke activiteiten doen. We gaan o.a. speuren naar kleine beestjes op de speelplaats en heerlijk 
tekenen op de stoep.  
 
 
 

          
 
 
 

 

Oudergesprekken  

 

Net voor de periode dat de school dicht ging i.v.m. de coronacrisis hebben de meeste ouders het OPP (persoonlijk 
plan van jullie kind) ontvangen. Ouders van kinderen die net ingestroomd waren, hebben dit nog niet ontvangen. In 
dit plan staan o.a. doelen op het gebied van rekenen en taal beschreven en persoonlijke doelen o.a. op het gebied 
van de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding en spelontwikkeling. Op dit moment proberen we in beeld te 
brengen hoe het met de kinderen gaat. Daarna willen we jullie uitnodigen voor een gesprek. Mochten er eerder 
vragen zijn, dan hoor ik dat graag.  

Deze gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 1 juli of donderdag 2 juli na schooltijd. Deze gesprekken 
zullen via videobellen of telefonisch plaatsvinden. Fleurine Duisters zal ook bij deze gesprekken aanwezig zijn.  

Binnenkort ontvangt u hier een uitnodiging voor.  

Wist u dat… 

 

➢ Juf Anouk inmiddels bevallen is van een gezonde dochter, Isabel. Moeder en dochter maken het goed. We 

gaan binnenkort een mooi cadeau voor haar maken. 
➢ De kinderen a.s. maandag vrij zijn i.v.m. Pinksteren en de kinderen woensdag 10 juni vrij zijn i.v.m. een 

studiedag. 
➢ Wij jullie een heel fijn Pinksterweekend toewensen! 

 



 

Belangrijke data 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

Tweede pinksterdag :                 1 juni 2020 

Zomervakantie :                          13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

Studiedagen   

woensdag 10 juni 2020 

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 


