
  

Nieuwsbrief 6 
Groepen 1-2 
Vrijdag 7 oktober 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Week 6 Gi-ga-groen! 

We zijn deze week enthousiast begonnen met de 

kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen. Maandag 

was er een mooie opening op het plein. Daar kregen alle 

groepen een nieuw voorleesboek om in de groep te 

kunnen lezen. Later deze dag kwam er een valkenier met 

3 mooie, grote maar ook spannende vogels in de groep. 

Hij had een slechtvalk meegebracht, dat is de snelste 

vogel ter wereld. Kinderen die dat wilden, mochten deze 

vogel op hun arm vasthouden. Ze hadden wel een 

handschoen aan die ze beschermde tegen de scherpe 

nagels. Dat was stoer! Ook was er een uiltje. Deze had 

gele ogen. De kinderen hebben geleerd dat uilen met gele 

ogen overdag jagen. De grootste vogel was een zeearend. 

De stamgroepleiders mochten deze vogels ook even 

vasthouden.  

Dinsdag was het dierendag. Alle kinderen mochten een dierenknuffel mee naar 

school. We zijn deze dag extra lief geweest voor alle dieren die wij tegenkwamen. 

De kinderen gingen met geschminkte dierengezichten blij naar huis toe. 

Woensdag was het de dag van de leerkracht en vierden wij onze verjaardagen in de 

groepen. De kinderen kwamen prachtig verkleed naar school. We hebben met alle 

onderbouwgroepen fruit gesneden. Wat hebben de kinderen hard gewerkt! Daarna 

werd het fruit gezellig samen opgegeten en is er nog genoten van een feestgymles 

van Charlotte. Het was een heerlijke dag waarbij de stamgroepleiders flink in het 

zonnetje werden gezet.  

Donderdag kwamen er oma's en opa's voorlezen. Wat is het toch fijn om samen te 

genieten van een mooi verhaal. Dank aan alle opa's en oma's voor de gezelligheid 

en enthousiasme. 

  

 

 

 

 

 



Stamgroepavond 

Wij kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde stamgroepavond. Mooi om de 

verbinding op deze manier met elkaar te maken. We hebben enthousiaste verhalen 

gehoord van zowel stamgroepleiders als ouders. Bedankt voor het komen en jullie 

enthousiasme! Zoals jullie waarschijnlijk wel gezien hebben, staat er in de hal een 

mooie grote banner. Hierop staat op welke wijze wij in de onderbouw werken. 

Tijdens de stamgroepavond hebben wij dit toegelicht. Naast de banner staan ook 

flyers met tekst en toelichting op de banner. Deze flyer mogen jullie meenemen om 

thuis rustig te lezen.    

 

Volgende week 

Er is een kleine wijziging in het rooster voor dinsdag. Dinsdag 11 oktober komt 

schrijfster Monique Hagen bij de Denderleeuwen (in plaats van de Schanullekes), 

Dakhazen en Samsons op bezoek. Donderdag 13 oktober komt haar partner 

Hans Hagen bij de Schanullekes langs. Ze schrijven samen poëzie en 

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

 

Reminder stekjesmarkt 

In de vorige nieuwsbrief was al te lezen over de stekjesmarkt. Zijn jullie al 

begonnen met stekken? De stekjes kunnen worden geruild tijdens de 

stekjesmarkt op woensdag 12 oktober vanaf 12.30 uur. Kinderen kunnen 

hier stekjes van kamer-, tuin-, moestuinplanten ruilen met iedereen die maar 

wil. 

 

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? 

Oproepje ouderhulp 

Volgende week is alweer de laatste week voor de herfstvakantie. Wat gaat dat 

toch snel! 

Na de herfstvakantie gaan wij het in de groepen hebben over de herfst. Daarbij 

hoort een mooie herfstwandeling in de natuur! Wij gaan in de eerste week na de 

vakantie onder begeleiding van een educatief medewerker een herfstwandeling 

maken in de buurt rondom de school. Hierbij zullen de kinderen o.a. op zoek 

gaan naar herfstvruchten. Wij kunnen hierbij veel ouderhulp gebruiken. Mocht je 



het leuk vinden om mee te gaan, laat dit weten aan de stamgroepleider van 

jouw groep.  

De data en tijden zijn als volgt: 

Dinsdag 25 oktober 9.00-10.30 uur Schanullekes 

Dinsdag 25 oktober 10.45-12.15 Denderleeuwen 

Donderdag 27 oktober 9.00-10.30 Dakhazen 

Donderdag 27 oktober 10.45-12.15 Samsons 

  

Fijn weekend! 

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

 

Voor op de kalender 

Woensdag 12 oktober  Stekjesmarkt 

Donderdag 13 oktober Eind Kinderboekenweek.  

Boeken signeermarkt 14.30 

Vrijdag 14 oktober Studiedag- kinderen zijn vrij 

14- 23 oktober Herfstvakantie 

 


