
 

 

Nieuwsbrief 5 

Groep 3-4 
Vrijdag 30 september 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw,  

 

Deze week was weer een gezellige drukke en regenachtige week. Maar ook dan 

gaan wij graag met de kinderen naar buiten. Sommige kinderen genieten van het 

spelen in de plassen en met modder. Willen jullie op dit soort koudere en 

regenachtige dagen je kind een goede jas (met capuchon) meegeven? Zo blijven wij 

allemaal lekker warm. De kinderen mogen, wanneer zij dit fijn vinden, sloffen 

meenemen om na het buitenspelen aan te trekken. Op dagen dat het echt hard 

regent blijven wij binnen.  

 

Hoofdluis 
Het wordt weer kouder en dus weer voor mutsen, warme jassen en een sjaal. Dat 

betekent ook dat de kans op hoofdluis groter wordt. Regelmatig worden de kinderen 

door de luizenouders gecontroleerd. Doen jullie dit thuis ook nog eens extra? 

Wanneer er hoofdluis bij je kind geconstateerd wordt, word je door de 

stamgroepleider gebeld om je kind op te halen. Na behandeling van de hoofdluis 

mag het kind weer terug naar school.  
 

Schoolweek 5 

Deze week hebben wij het project 'De Zevensprong gaat voor goud' afgerond. 

Hiermee stopt het proces van de groepsvorming echter niet. Wij blijven 

groepsvormende spelletjes spelen en veel aandacht besteden aan de omgang met 

elkaar.   

Komende week starten we met de Kinderboekenweek.  
 

Groep 3 heeft deze week de lange klanken (aa, ee, oo, uu) geleerd. Het lukt 

steeds beter om zelf een verhaaltje te lezen. Het blijft heel belangrijk om thuis 

ook te oefenen. Maandag krijgen de kinderen weer de letters/klanken van de 

week mee naar huis.  
 

Met rekenen zijn we gestart met het tweede blok. Vanaf nu maken de kinderen 

niet alleen de rekenles, maar werken ze ook zelfstandig aan zogenaamde 

rekentaken. Deze taken zijn een herhaling van de doelen die in het vorige blok 

centraal stonden. Zo oefenen de kinderen nieuwe en bekende rekenstof. Hier 

kunnen zij dan ook zelfstandig mee aan de slag.  
 

Groep 4 heeft afgelopen week gewerkt aan de spellingregel Staart (2 

medeklinkers vooraan en 2 medeklinkers achteraan).  
  



Schoolweek 6 
 

Kinderboekenweek 
 

Op 3 oktober openen we om 9.00 uur gezamenlijk de Kinderboekenweek met 

een viering op het schoolplein. Jullie zijn hierbij van harte welkom.  

Boekenruilmarkt 

Op woensdag 5 oktober wordt van 12.30u tot 13.00u een boekenruilmarkt 

georganiseerd. De boekenruilmarkt zal buiten op het schoolplein plaatsvinden. 

Bij slecht weer vindt de boekenruilmarkt plaats in de school. 

Als jullie kind boeken heeft die geruild mogen worden, vragen wij jullie om een 

kleedje mee te nemen waarop de boeken kunnen worden gelegd. Zo blazen we 

onze oude boeken hopelijk een nieuw leven in.  
 

Woensdag 5 oktober is ook de dag van de leerkracht. Dan vieren wij op school 

meester- en juffendag. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school 

komen en speelgoed meenemen. We vieren het feestje in de stamgroepen. 

Mochten jullie ons iets willen geven, dan vinden wij het heel fijn om iets voor in 

de groep te krijgen. De groepsouders zullen dit met jullie afstemmen.  
 

Op deze dag willen wij graag een traktatie maken samen met de kinderen. 

Zouden jullie allemaal 1 stuk fruit of groente mee kunnen geven deze dag? Denk 

aan: peer, appel, banaan, doosje aardbei of druiven, komkommer etc. De 

stamgroepleider zorgt ook voor wat lekker extra fruit. De kinderen hoeven, 

naast dit stuk fruit, geen extra 10-uurtje mee te nemen. Wel vragen we jullie 

allemaal een bordje en een kindvriendelijk mes mee te geven. Graag in een 

tasje en voorzien van naam.  

Tijdens de kinderenboekenweek lezen wij extra veel voor. Donderdag 6 oktober 

komen er opa's/oma's voorlezen in de groep en op vrijdag 7 oktober komen 

kinderen uit groep 7/8 voorlezen. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste opa’s 

en oma’s voor de voorleesochtend op donderdag 6 oktober.  

Dinsdag 11 oktober komst schrijver Hans Hagen bij de Reppers, Kuifjes en 

Kloppers op bezoek. Hij schrijft samen met zijn partner Monique Hagen poëzie 

en prentenboeken voor kinderen. Hun meest bekende boek is ''Jij bent de 

liefste''. Donderdag 13 oktober zijn de Duveltjes aan de beurt en komt Hans 

Hagen in de groep.  

 
 



 

We sluiten de Kinderboekenweek af op donderdag 13 oktober om 14.30 uur met 

een boekenmarkt en een signeersessie van een bekende kinderboekenschrijver 

Zien we jullie dan?  
 

Kosteloos restmateriaal gevraagd 

Het thema van de Kinderboekenweek is Gi-ga groen. Tijdens deze weken 

besteden wij in de middenbouw, naast boeken, ook aandacht aan de natuur en 

het milieu. Voor een les beeldende vorming over dit onderwerp hebben wij 

restmateriaal nodig. Denk aan lege (wasmiddel)flessen, doppen, doosjes, et 

cetera. Sparen jullie met ons mee?  
 

Stekjesmarkt 

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of 

vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels 

spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons 

heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 

Om de natuur wat dichter bij te halen organiseren we een stekjesmarkt op 

woensdag 12 oktober vanaf 12.30 uur. Kinderen kunnen hier stekjes van 

kamer-, tuin-, moestuinplanten ruilen met iedereen die maar wil. 

Stekken doe je zo: 

Neem een stengel waar nog geen bloemknop aan zit en knip deze af op 

ongeveer vijftien centimeter. Verwijder de onderste bladeren van het stekje, laat 

ongeveer een derde van het blad zitten. Steek de stengel in stekpoeder en zet 

hem in een potje met stekgrond. Druk de grond rond het stekje goed aan. 

Stekken maken van planten - Tuinieren.nl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iASfWRReaYw
https://www.youtube.com/watch?v=iASfWRReaYw


Benieuwd wie er allemaal groene vingers hebben. 

Veel plezier met de voorbereidingen! 
 

Lieve groet, 

Ouafae, Simone, Mirjam, Eelco, Lidewij, Soumaya, Sanne, Kendise en Sandra 

 
 

Voor op de kalender 

Maandag 3 oktober Start Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober  Meesters- en juffendag 

Boekenruilmarkt 

Donderdag 6 oktober  Opa's en oma's lezen voor 

Woensdag 12 oktober Stekjesmarkt 

Donderdag 13 oktober Einde Kinderboekenweek 

Boeken signeermarkt 14.30 uur 

 

 


