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Beste ouders/verzorgers,  

 
Deze Maandinformatie is terug te vinden op de website bij Groepen onder het kopje Maandinfo. 
Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen zodat u als u op de datum klikt de 
relevante informatie van die dag vindt.  
  

Algemeen  
De maand oktober staat in het teken van de Kinderboekenweek, die dit jaar ‘vriendschap’ als thema 
heeft. In de groepen vinden allerlei activiteiten plaats. 
De herfstvakantie is van 20 oktober t/m 28 oktober. In oktober is er geen studiedag gepland.  
De eerste studiedag is op 30 november.  
Hieronder de informatie van de verschillende bouwen.  
  

De groepen 1/2   
Kinderboekenweek  
Wij starten dinsdag 2 oktober met het project vriendschap. Dit project wordt geopend met een 
toneelstuk en we gaan dan daarover werken.  We werken vanuit het boek grote beer en kleine 
bever. Voor dit project hebben we heel veel stokken nodig om dammen te bouwen in de wisselhoek 
en voor buiten.   
In deze week mogen de kinderen ook hun lievelingsboek meenemen.   
  
4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen dan hun lievelings knuffel meenemen.  
  
Koffieochtenden  
Deze maand hebben we onze eerste koffiemorgens.     

16/10  Heidi/Anita  
Caroline/Sella  

17/10  Anneke/Gisella  

18/10  Trudy/Sella  

19/10  Wilma/Mo  

  
Project wouter kabouter  
Na de herfstvakantie beginnen we met het project wouter kabouter. Wouter moet binnenkort op ‘ 
groot kabouterexamen ‘ en vraagt daarbij onze hulp. Het project is vooral gericht op natuur en 
techniek. We sluiten dit af in november met het kabouterpad, waarover in de 
volgende nieuwsbrief meer. Er komen intekenlijsten te hangen op onze prikborden voor hulp op die 
dag.  
Gevraagd: kaplaarzen ( kleutermaat ) en kinderparapluutjes  
 

De groepen 3/4   
Kinderboekenweek  
Wij starten op woensdag 3 oktober met de Kinderboekenweek. Op donderdag 11 oktober zal er 
weer een voorleescafé zijn. Ouders zijn welkom om van 12.30-13.00 uur uit hun lievelingsboek voor 
te komen lezen aan een klein groepje werkers. U ontvangt daar nog een mail over van Anne. In de 
mail staat hoe u zich hiervoor op kunt geven. 
 

De groepen 5/6  
Kinderboekenweek 
Woensdag 3 oktober starten we met het thema "Vriendschap".  Een prachtig thema om allerlei 
activiteiten aan te koppelen. Daar zullen we nog veel plezier aan beleven.  
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Reminder voor ouders, maar ook opa's/oma's:  
Vrijdag 5 oktober (van 8:45 tot 9:15) zijn jullie welkom om onze kinderen voor te lezen uit jullie 
favoriete jeugdboek. Wij hopen op een goede opkomst. 
 
 Kampouderavond  
Binnenkort krijgen jullie een mail vanuit 5/6 met informatie over het kamp. Hierbij vragen wij ook 
jullie hulp als ouders.  
Het thema is Nederland. De kinderen zijn al met dit project in de klas bezig.  
Het kamp zelf is op do 1 en vr 2 november.  
Voor de kampouders (nu nog niet bekend wie dat zijn) is er een kampouderavond.  
Deze is op dinsdag 16 oktober van 19:00 tot 20:00 uur in de Ronding.  
  
Witte tegels  
Wie witte tegels over heeft (van die badkamertegels): deze zouden wij heel goed kunnen gebruiken 
voor een kampactiviteit. Als u die kunt missen, dan kunt u deze inleveren bij Jennifer van groep 
blauw.  
Alvast bedankt!!  
  

De groepen 7/8  
In de maand oktober staat een aantal zaken op het programma.   
  
Techniek  
Naast alle gebruikelijke activiteiten houden de werkers uit 7/8 zich bezig met het vak techniek. In 
combinatie met de nodige theorie zullen de werkers aan de slag gaan met het uitvoeren van 
verschillende proefjes. Deze activiteiten vinden tijdens de aankomende weken plaats. De werkers 
gebruiken hun weekwerkplan om deze activiteiten in te plannen. Meestal werken zij in een tweetal. 
Ook zal er op de woensdagmiddagen tijdens de workshops aandacht zijn voor het uitvoeren van 
verschillende proefjes. De medewerkers bieden activiteiten aan,  maar ook de werkers is gevraagd in 
kleine groepjes lessen uit te voeren.  
  
Kinderboekenweek  
Op woensdag 3 oktober gaan we bijna twee weken lang gaan we aan de slag met het thema 
"Vriendschap".  Veel ouders en andere "bekende" mensen zullen komen voorlezen. Het wordt 
genieten voor onze oudste werkers.  
  
Adviesgesprekken  
In week 42 (15/19 oktober) zullen de voorlopig adviesgesprekken plaatsvinden met de achtste jaars. 
De strookjesbrieven zullen vrijdag 5 oktober aan de kinderen worden meegegeven.  
  

  
Met vriendelijke groet,  
namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters  
Directeur basisonderwijs  


