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NIEUWSBRIEF 
 

Nieuws van de onderbouw  
Nog niet alle kinderen zijn terug van vakantie, maar wat is  

het fijn om iedereen weer te zien. Inmiddels zijn we twee weken  

bezig en opvallend is hoe iedereen gegroeid is in de vakantie,  

zowel innerlijk als uiterlijk. Bij sommige kinderen moesten we  

echt even kijken wie ‘het ook ‘al weer is…’ 

De kleuters zijn alweer volop aan het werk en ook daarin zien  

we een enorme groei! 

We zijn hard aan het werk met allerlei algemene Montessorilesjes  

als je plantje en kleedje verzorgen, je tafel poetsen na het eten en  

natuurlijk niet te vergeten je eigen tafel stoffen bij binnenkomst.  

Mochten jullie, ouders, ’s morgens ineens een stofwolk in de gang  

zien..., inderdaad dan worden de stofdoeken 3 keer gewapperd. 

 

In de klas zijn we net 

begonnen  

met een project over emoties 

en  

wat hebben we er af en toe een  

pret om. ‘Juffie, je gezicht 

heeft  

allerlei plooien als je boos, 

blij,  

verdrietig of verbaasd kijkt’.  

Uh, voor Sandra en mij, mag  

dit iets minder benadrukt  

worden…! 

 

Kortom heerlijk weer met  

elkaar zo bezig te kunnen zijn. 

 

 

 
 

Jarigen 
 
In de vakantie hebben zes 
kinderen hun verjaardag 
gevierd: 
 
20-07 Olivia van Eijk 
29-07 Delfina Dijkhuizen 
30-07 Noah Kuiper 
31-07 Matice van Lieverloo 
07-08 Isa Beumer 
28-08 Reynard van Niekerk 
 
En de afgelopen schoolweken 
vierden we al feest met: 
 
01-09 Rens Zwakenberg 
03-09 Selin Dijkheizen 
04-09 Lilly Hiemcke 
10-09 Adnan El Bakali 
11-09 Dani Ksibra 
12-09 Sascha de Breij 
 
We hopen dat jullie een fijne 
verjaardag hebben gehad! 
 
De komende weken hebben 
we vijf jarigen: 
 
17-09 Nilou van Tongeren 
18-09 Jan Kerkhoffs 
19-09 Madelief Kuiper 
27-09 Emile vor der Hake 
05-10 Volver Kuijpers 
 

We wensen jullie allemaal 
een heel fijne dag toe! 
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Gehoord in de onderbouw  

Een paar ‘gehoord’ wil ik jullie niet onthouden: 
Ik geef een letterlesje aan een kind en word even afgeleid,’ met hernieuwde aandacht moet ik even 
bedenken welke letter ‘dat ook al was…’ 
Ik zeg de letter en laat zien hoe die letter gaat op de schuurpapieren letter. Opmerking van O als ik 
de letter zeg: 
O. : ‘o, juffie dat weet je al goed hoor…’ 

 
J werkt op de eerste schooldag met een nieuwe kleuter samen. M 
wil graag een puzzel waarop J en M de gevonden puzzel op de tafel 
leggen en gezamenlijk worden de stukjes eruit gehaald. 
J. : ‘nu mag je me het puzzelstukje geven met een schaap….’ kijk het 
stukje ligt aan deze kant…’ 
‘goed zo, dat doe je goed…’ 
Stralend pakt M het stukje met t schaap, waarop J het in de puzzel 
legt en J een nieuw stukje met… vraagt. 
 
L ziet in de gang dat iemand haar tas niet kan vinden… 

L.: ‘o, kom maar ik help je wel even, hoe ziet je tas eruit?’  
Dat weet ze ‘even’ niet meer. 
Met heel veel geduld gaat L alle tassen langs en gelukkig de tas wordt gevonden. 
Twee stralende kleuters en ik niet minder! 
Kortom iedere dag opnieuw genieten we van jullie kinderen! 

    

Nieuwsgedicht van de middenbouw 

De eerste twee weken 
 
Zo gingen we na de vakantie weer van start 
in een nieuwe klas 
met een nieuwe juf 
dat zorgde ervoor dat het even spannend was 
 
Nieuwe werkjes gingen we leren 
Reken zeker, taalsymbolen, woordjes leggen en nog 
meer 
spellinglessen met een groepje 
een spelletje om elkaar te leren kennen, elke keer 
 
Met drama echoput, spiegelen en “houten Klaas” 
met muziek een nieuw verjaardagslied geleerd 
en met de verjaardag van Selin 
werd dit liedje uitgeprobeerd 
 
Een verjaardagskalender maken 
een grote wisseltruc met tekenen 
het kleine broertje van Aguila op bezoek 
een lesje cm, dm, m bij het rekenen 
 
Met mooi weer wat langer buiten 
en op vrijdag lekker gym 
met engels hebben we het over “Back to school” 
ja, deze twee weken waren een erg fijn begin! 
 
liefs, 
De middenbouw 
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Hoi Allemaal 

We zijn over het thema vikingen/ 
noormannen begonnen. We moeten 
met een 2 tal een kleine presentatie 
houden over onderwerpen over de 
vikingen. Zoals hoe ze boten bouwden, 
wat hun voedsel was, waar ze 
woonden en nog veel meer. Hoe zijn 
de vikingen begonnen. Ondanks hun 
godsdienstige rituelen waren de 
vikingen geen onbeschaafde 
barbaren. Leuk weetje: vikingen 
hebben niet altijd een helm met 
hoorns want ze hadden dat zelf 
bedacht hier ziet u een hem met zo’n 
hoorn.  

 
Groetjes Emile & Sonny 

Nieuws van de bovenbouw 
 
Voetbal: woensdag 8 september 2020 
Teams: Jan,Emile,Luc en Sacha  
andere team Sonny, Max , Storm en Volver. 
 
De wedstrijd begint om 12:50  
En Sonny scoort in de de 2e minuut.1-0 
Emile scoort in de 3e  minuut assist van Jan. 1-1 
Jan scoort in de 4 min. 2-1 
6e  min Sonny scoort. 2-2 
6e min Emile scoort assist van Jan. 2-3 
7e min Jan scoort door de benen van Max. 2-4 
8e min storm scoort  
assist van Sonny door de benen van Luc en jan. 3-4 
9e min Jan scoort assist Emile. 3-5 
10e min Emile scoort assist van Jan. 3-6 
10e min wereld redding van volver. 
11e min Vrije trap voor het team van jan  
overtreding storm op Sacha. 
12e min storm scoort . 4-6 
13e min wat een assist van Sonny op storm. 5-6 
14e min assist van Jan op Emile. 5-7 
15e min assist van emile op jan . 5-8 
handsbal jan, penalty!!!!!  
Genomen door sonny in de 17e min, nee mis!!!! 
18e min goal Emile assist van Jan . 5-9 
Min 20e goal van Jan . 5-10 
21e min assist van Luc op Jan 5-11 
25e  min Sonny scoort 6-11 
Einde wedstrijd    Verslaggever: Flip 
  

Hoi allemaal 
 
Ik vind de bovenbouw heel leuk, 
je mag veel zelf doen en je krijgt 
veel ruimte. 
Ik vond de eerste dag wel 
spannend maar dat was snel 
weer weg. 
Het plannen en het logboekje 
was nieuw voor mij maar daar 
wende ik snel aan. 
Het thema Vikingen vind ik 
heel leuk en het is heel 
leerzaam. 
Je hebt ook hele fijne mentors 
die je helpen met je werk. 
Ik denk dat ik het hier heel leuk 
ga vinden in de bovenbouw. 
  
Groetjes Frederique 

Hoi allemaal  
 
Wij vinden het heel leuk in de 
bovenbouw, 
de eerste dag vonden wij het wel 
een beetje spannend. 
Maar het was wel erg gezellig en 
grappig in ons tafelgroepje. 
Het plannen vinden we ook leuk, je 
mag veel zelf doen. 
Je hebt ook een logboekje, dat 
houd in dat daar in staat wat 
gedaan moet worden. 
Bijvoorbeeld in september les 9 
van spelling. 
Je hebt ook een mentor in groep 6. 
en de mentor van Isabelle is Max 
en de mentor van Meike is Emile. 
 
 Groetjes Isabelle & Meike  

 

 

 

Eindstand 6-11 voor het team van 
Jan. 
Zulk mooi voetbal heb ik al tijden 
niet gezien. 
Het was een zeer sportieve 
wedstrijd. 
Beide teams hebben genoten van de 
wedstrijd. 
Er is veel gescoord en geschoten op 
goal. 
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Gymles 
De gymlessen van meester Rob zijn weer begonnen. We 

hebben een start gemaakt met de facetten van slagbal. 

Er komen veel verschillende technieken bij kijken, zoals 

gooien en vangen, kickbal, slaan, 3 honkenspel en meer 

diverse bewegingsactiviteiten die te maken hebben met 

slagbal. Daarnaast komen ook andere buitensporten 

aan bod, zoals: badminton, tikspelen en balsporten.  

De groep is heel goed gestart en ze hebben er elke 

vrijdag weer zin in. Duimen dat het weer ook goed 

blijft! 

 

Kleuren met emotie  


