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Beste ouders van de onderbouw, 

Week 3 

De kinderen hebben deze week weer veel samen gespeeld. We merken in de 

onderbouw dat de kinderen na deze eerste 3 weken al goed gewend zijn aan de 

dagelijkse rituelen en gebruiken binnen de groep. We stimuleren de zelfstandigheid 

en zien de kinderen genieten van succeservaringen hierin. Ook merken we nu al dat 

er goed geholpen wordt in de groepen en kinderen voor elkaar klaarstaan. De 

groepsvorming is in volle gang en hier plukken we nu al de vruchten van. Wij 

genieten ervan om dit dagelijks terug te zien! 

Schooltijden 

De schooldeur gaat om 8.15 open en vanaf dit moment zijn ook jullie van harte 

welkom om nog even met je kind mee naar binnen te komen. We beginnen om 8.30 

en vinden het belangrijk om hier vanaf de onderbouw serieus mee om te gaan. Voor 

de kinderen is het fijn om even de tijd te hebben om rustig binnen te komen, een 

boekje te lezen of even met groepsgenootjes te kletsen. Ook het afscheid nemen 

gaat makkelijker wanneer een kind de tijd heeft gehad om even te landen in de 

groep. Kortom, we starten om 8.30 met de kring.   

Portfolio´s 

Wij hebben inmiddels de meeste portfoliomappen ontvangen. Mochten jullie de map 

nog thuis hebben, ontvangen wij die graag terug op school. Het portfolio is een 

document waar werk van de kinderen in bewaard wordt waarop zij trots zijn. Het is 

belangrijkrij dat deze mappen fysiek op school zijn omdat we deze, gedurende een 

half jaar samen met de kinderen gaan vullen. Daarna gaat hij mee naar huis. De 

nieuwste kinderen van groep 1 krijgen van ons een nieuwe map.  

Weeksluitingen en schoolvieringen 

We zijn dit jaar weer begonnen met de weeksluitingen. Vorige week hebben de 

Schanullekes het spits afgebeten en deze week waren de Dakhazen aan de 

beurt. Bij zo’n weeksluiting presenteren de kinderen wat zij die week geleerd 

hebben of waar zij trots op zijn. Op het informatiebord bij de groepen vinden 

jullie de data van de weeksluitingen. Hier vinden jullie ook de data van de 

schoolvieringen. Zowel bij de weeksluitingen als bij de schoolvieringen zijn jullie 

van harte uitgenodigd om erbij te zijn.  

Nou lijkt de verbouwing van het schoolplein nu echt gauw van start te gaan. Dat 

betekent dat de vieringen niet op het voorplein kunnen plaatsvinden. Blijf de 

nieuwsbrieven volgen om te lezen hoe en waar jullie toch aanwezig kunnen zijn 

bij deze schoolvieringen.   



Kalender 

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief een poster met een overzicht van de projecten en 

bijbehorende activiteiten voor de komende maanden. Deze kunnen jullie uitprinten 

en bijvoorbeeld een mooi plekje geven op de koelkast. Tijdens de stamgroepavond 

op 4 oktober kunnen jullie ook een uitgeprint exemplaar ontvangen maar aangezien 

dat nog even duurt hier alvast digitaal.  

Fijn weekend! 

Romea, Dounia, Zahra, Rachida, Mylène, Marion en Rosa 


