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NIEUWSBRIEF
Nieuws van de onderbouw
Herfst ….een fantastische kleurenpracht met uniek weer!
In de klas zijn we volop bezig met de herfst. Bladeren zoeken op het
plein.. ; wat een verschillende bladeren zijn er. De bladvorm en de
kleuren zijn steeds weer verschillend. Een blad heeft een steel, een
hoofd-nerf ('hoofd-graad') en zij-nerven. We hebben gesproken
over de bomen, de sapstroom en hoe het komt dat de bomen hun
bladeren verliezen. We hebben bewogen op de muziek van Vivaldi;
thema ‘herfst’.
Voor de herfstsoep moesten we het dit jaar helaas
zonder ouders doen. Maar met een beetje
improviseren en de hulp van bovenbouwers was
het net zo sfeervol.
Wat hebben ze de kleuters fijn en met zorg
geholpen in een knusse sfeer. Dankjewel Jaco,
Storm, Frederique, Emile, Max en Flip. Het
duurde dan ook niet lang voor het in de hele
school lekker begon te ruiken. Met de lunch
konden we allemaal proeven van de
zelfgemaakte soep en die smaakte meer dan goed.

Jarigen
21/11
26/11
28/11
8/12
9/12
14/12
17/12

Storm Detering
Suus Zwakenberg
Jaco Zwagerman
Julian Derkman
Lard Horstmann
Anniek Kreuger
Alexander Kipping

Wij wensen jullie een fijne
verjaardag!

Wat is er nou leuker om met zulk mooi weer een boswandeling
te maken. Gelukkig waren er twee bovenbouwers die mee
wilden gaan. Bedankt Frederique en Liv, zonder jullie hebben
we dit niet
kunnen doen! Als een vrolijke kudde de bospaadjes in,
lekker rennend, bunkers een klein stukje in en vooral
veel takken, bladeren en beukennootjes verzamelen. Gelukkig
zien we ook paddenstoelen en met hulp van
een spiegeltje hebben we onder de hoed gekeken en
gek genoeg zitten daar allerlei streepjes…. Kortom wederom
genieten voor ons!
We zijn net gestart met de winterslaap van 'de egels'. Maar daarover de volgende keer meer...
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Gehoord in de onderbouw
L. bij het verfbord: ‘kijk, ik heb een Pokémon geschilderd, thuis mag ik geen
Pokémon kijken op de televisie, dat mag ik pas als ik 6 jaar ben…’ J. hoort dit en
zegt: o ik wel, maar hee dan kom je toch gewoon bij mij kijken?’
L. antwoordt direct met een zeer ernstig koppie: ‘nee, dat kan niet, want anders
zijn wij boefjes…’
R. vertelt in de kring dat hij morgen met een verrassing naar school komt. J.
vraagt : kunnen we de verrassing eten? R. zegt ja, waarop J. heel enthousiast
roept 'ik weet het muizen met beschuit!'
In de klas staat een wormenbak en ik haal er een worm uit. De kleuters zien hoe
de worm zich voort beweegt en dat het een slijmspoor maakt. De meesten
durven de worm even in hun hand te houden.
J.; ' ieh, die is glabberig…'

Om te doen
Zoek de 7 verschillen

Wat hoort bij de herfst? Kleur dat plaatje.
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Nieuws van de middenbouw
Herfstsoep maken

Thema herfst

Boekbespreking

We gingen met de hele school
herfstsoep maken. Omdat er geen
ouders in de school mochten, deden
we het nu in de klassen. Wij
moesten verschillende groenten
snijden: penen, bloemkool en prei.
Daarna brachten wij het naar de
bovenbouw want daar stonden de
pannen.
In de middag gingen we de soep
opeten. Het was heel lekker!
(Sommige kinderen vonden er iets
te veel groenten inzitten)

Wij hebben het in de klas over de
herfst. De juf heeft de tafel weer
mooi gemaakt. We hebben samen
een woordweb gemaakt. Met
knutselen gingen we bomen
maken met verf en we hebben een
spinnenweb gemaakt. Dat was
echt super leuk.
Er liggen ook werkjes op de
aandachtstafel die we kunnen
doen. Buiten zie je nu ook goed
dat het herfst is, want er liggen
heel veel blaadjes op de grond en
er zijn heel veel paddenstoelen.

11 november had ik mijn
boekbespreking. Ik was de
eerste van de klas. Ik deed het
over Dolfje weerwolfje. Ik was
wel zenuwachtig maar
uiteindelijk ging het heel goed
en de juf was het met mij eens!

groetjes,
Selin en Sophie

liefs,
Marina

Mmmmm….

Groetjes,
Rens, Wolke, Nilou en Suus
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Nieuws van de bovenbouw
Dit is de laatste nieuwsbrief zoals jullie van ons gewend zijn. De volgende wordt
een heuse schoolkrant. Gemaakt door onze eigen schoolkrantredactie,
ondersteund door een dappere middenbouwer.
De schoolkrantredactie stelt zich hier alvast voor:

Hoi, ik ben Flip
ik zit in groep 8. Ik zit in de
schoolredactie omdat ik het
leuk vind om er mee te helpen,
toen de ouders van Fabriz en
Ennio weggingen had ik het
ook meteen gevraagd.
Wat ik in de redactie ga doen
is: Ik ga alles een beetje in
elkaar zetten.

hoi, ik ben Madelief
Ik zit in groep 7.
Ik zit in de redactie omdat ik
met een vriendin (Anniek)er
ook in zit en ik vind het ook
leuk om een verslag te
schrijven.

Hoi, ik ben Anniek
Ik zit in groep 7.
Ik zit in de redactie omdat ik
het leuk vind om te helpen en
Madelief (mijn vriendin) zit
er ook in!
Ik vind het ook gezellig om er
samen aan te werken.

Groet, Flip

Xx Madelief

Xx Anniek

Hallo, ik ben Emile ik zit in
groep 8 en ik zit in de redactie
omdat ik het leuk vind om
dingen van de nieuwsbrief in
elkaar te zetten. en dit is het
laatste jaar dat ik kan
meedoen.

hoi, ik ben Xanthe
Ik zit in groep 5
ik zit in de schoolredactie
omdat ik heel erg van
schrijven hou

Groeten Emile

Xx Xanthe
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