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NIEUWSBRIEF 
 

Nieuws van de onderbouw  
In de onderbouw zijn we druk bezig met de kinderboekenweek en 

lezen we voor uit de meegebrachte (prenten)boeken. In de klas zijn 

we vooral bezig met ‘vroeger.’  

We hebben een fotowand in de klas met 

baby foto’s van de kleuters en een van 

de ouders; de kinderen zijn er meer 

dan vol van want;  ‘dat was ík vroeger, 

juffie!’ Volgende week gaan we er nog 

een spelletje van maken. 

 

We hebben een heel oud versje geleerd 

(uit onze tijd) over de cijfers:  

een - twee, kopje thee, gebaar: ene hand is schotel, andere t kopje 

drie - vier, ik sta hier ; je wijst naar jezelf en de grond 

vijf  - zes een kurk op een fles; ene hand is plat andere hand sla je 

op je hand 

Zeven - acht ik sta op wacht; je staat stil 

negen - tien, ik heb jou gezien; terwijl je een brilletje van je handen 

voor je ogen houdt. 

 

We hebben gezongen over Sofia die in een 

oude brievenbus-, Jodocus die in een 

‘botervloot’- en Cornelis die in een oude 

prullenbak woont/wonen. 

We zijn bezig met zelf een kop en schotel van 

Delfts blauw te maken en echt het ziet er 

prachtig uit! 

 

De kinderen hebben geleerd dat een boek uit een kaft en een rug 

bestaat, we hebben geschat hoeveel bladzijden er in een boek(je) 

zou kunnen zitten en boeken gewogen. Weet je dat een klein dik 

boek bijna even zwaar kan zijn als een groot boek? 

Belangrijke data 
 
29/10 Audit van de 

Nederlandse 
Montessori 
Vereniging 

3/11 Informatieavond VO 
voor de ouders van 
groep 7 en 8 

4/11 0845-0945 uur 
inloopuur onderbouw 

5/11  Herfstsoepdag 
7/11 0900-1300 uur 

klussendag icm 
tuinspitdag 

11/11 Oudergesprekken 
groep 1, 3 en 6 

13/11 Nieuwsbrief 3 af 
14/11 Intocht Sinterklaas in 

Nederland 
16/11 Nieuwsbrief 3 
 
 
 

 
 

Jarigen 
 
19/10 Luke de Kuijer  
20/10 Jesse Kuiper  
11/11  Sissy Willemsen 
 

 
Wij wensen jullie een fijne 
verjaardag! 

ONDERBOUW 
En toen? 

MIDDENBOUW 
TAEKWONDO 

BOVENBOUW 
FOTODAGBOEK 
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Afgelopen woensdag hebben we ook nog een Taekwondo  

meester op bezoek gehad, dus we weten alles over blocken, 

ontwijken én elkaar begroeten. 

Kortom de dagen zijn te kort om alles te doen wat we  

willen doen! 

 

  

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engels in de onderbouw 
 

Ook in de onderbouw zijn we 

begonnen met Engelse les. 

Let’s play hide and seek! 

Where can we hide? In the 

kitchen, in the house, under 

the bed. Hiding in our house 

is fun!  
 

We kunnen ook al een beetje 

tellen van 1 tot 10. Door 

plaatjes, spelletjes en een 

prentenboek leren we 

luisteren en praten in het 

engels. Ook zijn we nu een 

liedje aan het leren wat heet 

ready or not here I come... 

Het is nog een beetje wennen 

voor sommige kleuters, maar 

zoals we altijd zeggen...van 

proberen kun je leren. 
 

Gehoord in de onderbouw 

We hebben het over jaloezie en wat het met je kan 

doen…. 

J. : ja dat voel je in je buik en dan komt het omhoog 

en dan moet dát eruit… 
 

We bespreken het uiterlijk van een boek en ik vertel 

over de rug, het kaft, etc. en dat iedereen kan lezen, 

zelfs de jongste kleuters…. 

J.: ‘nee joh, ik kan het niet hoor’ 

Ik laat haar zien dat iedereen een plaatje kan lezen, 

iedereen kan vertellen wat je daar op kunt zien en dat 

het al iets vertelt over een boek en het verhaal.... 

Het is even stil en dan hoor ik trots: 

‘Ohhhh, ik kan wél lezen!’ 

 

In de kring herhalen we de geleerde woorden; 

D.: ‘dat is de kast’ (kaft). 

C.: ‘nee de kat…’ 

M.: een karton 

Zo ontstaat er een levendige kring, totdat J. zegt: 

‘jongens het heet gewoon kaft’. 
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Nieuws van de middenbouw 
  

Drama lessen 
 

De drama lessen zijn super leuk 
met de handpop toneelstukjes lagen 
we in een deuk 
En we hebben Houten Klaas gedaan 
Waar je als houten blok moest gaan 
staan 
Dansen en yoga met de TV 
Daar leerden we ook een beetje 
Engels mee 
We liepen naar de overkant als een 
oude mevrouw 
Dat alles is waarom ik van 
dramalessen hou! 
 

liefs Xanthe 

De Engelse les 
 

Zo gaat de Engelse les: 
De juf laat een kaart zien met een plaatje. Op de achterkant staat het 
woord. 
De juf zegt het woord en wij zeggen het na.  
Bij een spelletje ging de juf soms verkeerde woorden zeggen en 
moesten wij gaan staan of zitten. Staan was de juf zei het goed en 
zitten was als de juf het fout zei. 
De klas vindt de Engelse les heel leuk! 
 
The End! 
boat, plane, classroom, good, on foot, desk 
 
Groetjes, 
Reynard en Sophie 

Kinderboekenweek 
 

Toen we op school kwamen, waren de juffen verkleed. 
Wat een lol was dat! 
We houden van kinderboekenweek! 
Het thema was “en toen… 
We hadden ook een voorstelling gezien over een T-rex. 
Degene die daar aan meededen waren: Famke, Anne-Bauk en 
Sandra. 
Op de aandachtstafel staan ook allemaal boeken over de dino’s, 
piraten en nog veel meer. 
We hebben ook een liedje geleerd over de tijdmachine en die 
hebben we bij het open podium opgevoerd. 
 
liefs, Xanthe en Sophie 
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Taekwondo 
 

We hebben op school een demonstratie en een les Taekwondo 
gehad. 
De meester ging stenen breken met zijn hand, echt knap! 
Zelf hebben we een knijperspel gedaan, je moest proberen de 
knijper van een ander af te pakken. 
Wat belangrijk is bij Taekwondo is dat het een 
verdedigingssport is. 
oh ja, we gingen ook nog over een touw springen die de 
meester rond draaide, tegen een mat schoppen en oefenen 
met ontwijken. 
Het was een hele leuke les en wij zitten er zelf ook op. 
 
Groetjes, Noah en Jesse 

Schoolreisje 
 

We gingen naar de Soesterduinen. 
We hebben snoep gegeten. 
Verder gingen we klimmen in de 
bomen. 
De ouders en groep 5 gingen zich in 
de bomen of struiken verstoppen en 
wij moesten ze zoeken en raden wat 
voor dier zij waren. Ze maakten het 
geluid van hun dier. 
Het was heel mooi daar en we hadden 
van de heuvels afgerold. 
Het was het leukste schoolreisje van 
de hele wereld!!!!!!! 
 
Selin, Sissy en Marina 

Maak je eigen 
vingerpopje 
 
Kleur de egel in. Knip de 
voor- en achterkant van de 
egel uit. Leg ze op elkaar 
en plak of naai de randjes 
aan elkaar, maar laat de 
onderkant open. Even 
laten drogen. 
Dan past hij op je vinger. 
En toen? 
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Foto’s van de bovenbouw 
  

  

Appels 
plukken  
groep 8 

Appelmoesdag 
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Vikingen-      
project 

met 
knutselwerken en 

presentaties 



26 oktober 2020 NIEUWSBRIEF 2 

7 

 

 

TEAKWONDO OP SCHOOL 
 
Taekwondo les van Meester David 
Op 7 oktober is Meester David van sportschool Chung do Kwan bij ons op school geweest om de kinderen 
over Taekwondo te vertellen, te laten zien en natuurlijk de beginselen zelf uit te laten proberen.  
 
Het eerste was interessant (we hebben o.a. geleerd dat Taekwondo uit Korea komt en dat het een vechtsport 
is waarbij ‘verdediging’ centraal staat, oftewel, je valt nooit aan, je verdedigt jezelf) Het tweede was 
spectaculair (Meester David sloeg 3 op elkaar gestapelde stenen zo 
doormidden!) en het derde was ‘echt super leuk’ en ‘cool’ en ‘je krijgt er 
zweet van’ (om zo maar eens een paar rondgaande teksten van de kids 
over te nemen)  
Kortom: alledrie de groepen hebben ervan genoten!  
 
Aan het eind van de training heeft iedereen een flyer met informatie mee 
gekregen. Degenen die het leuk vinden om mee te doen zijn van harte 
welkom, bijvoorbeeld in Nieuwer ter Aa (waar Jesse en Noah uit de 
middenbouw wonen) op woensdagmiddag van 16.30-17.30u  
 
Hieronder een kleine sfeerimpressie van de ochtend met Meester David  
  
Meester David slaat stenen doormidden.   
We luisteren naar het verhaal over Taekwondo.  
 
En......Actie!  
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En toen? 
 

Bron: 


