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In deze nieuwsbrief: 

- Kanjertraining 

- Schoolfotograaf 

- Overblijven  

- Brandalarm 

- Herinnering software voor thuis 

- Kriebelbeesten in kleutergroepen 

 

 

1. Kanjertraining 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De 

meeste kinderen zijn weer gewend aan het 

schoolleven en vinden opnieuw hun draai in 

de groep. In alle groepen zijn we gestart met 

de Kanjertraining en het is mooi dat kinderen 

al echt iets van zichzelf laten zien. We bouwen 

aan een positieve groep waar ruimte is voor 

iedereen om zichzelf te zijn. Op de 

informatieavond heeft u hier vast ook al iets 

over gehoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlage zit een drieklapper van de 

Kanjertraining. Kort wordt er uitleg gegeven 

over de Kanjertraining. Heeft u meer vragen 

dan kunt u contact opnemen met juf Ekke of 

juf Mariska (kanjercoördinator/ anti- 

pestcoördinator). 

 

2. Schoolfotograaf 

Zoals u weet is afgelopen week de 

schoolfotograaf bij ons op school geweest. 

Wanneer wij meer weten over de schoolfoto’s 

hoort u dit van ons. Wij danken onze 

oudervereniging voor de goede organisatie en 

planning m.b.t het maken van de schoolfoto’s.  

  

3. Overblijven op school 

De kinderen zijn deze week gestart met 
diverse activiteiten tijdens de overblijf. Vraag 
er gerust eens naar bij uw kind. Tot aan de 
herfstvakantie kunnen de kinderen kiezen uit 
de volgende activiteiten:  knutselen, tekenen, 
gymmen en computeren aangeboden. 
Uiteraard kunnen de kinderen er ook voor 
kiezen om buiten te spelen. We werken met 
een intekenlijst, zodat alle kinderen een keer 
een andere activiteit kunnen doen.   

4. Brandalarm 

Woensdagochtend is het brandalarm 

onverwachts afgegaan in de school. Dit was 

geen actie en ook geen oefening, maar een 

storing in het systeem. De kinderen en 

leerkrachten waren snel buiten, zoals dat 

hoort bij een brandalarm. Gelukkig was er niks 

aan de hand en konden we spoedig de school 

weer in.  

5. Rekentuin, Taalzee en Words&Birds 

Aankomende week is de laatste mogelijkheid 

om een abonnement af te laten sluiten voor 

software gebruik thuis van Rekentuin, Taalzee 

en Words&Birds. In eerdere nieuwsbrieven 

hebben wij u hierover geïnformeerd. U kunt 

het geld inleveren voorzien van naam van uw 
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kind bij de leerkracht. In de bijlage bij de 

nieuwsbrief meer informatie over deze 

software. 

6. Kriebelpoten groep 1 / 2 A 

Afgelopen week zijn wij in de groep gestart 

met het project “Kriebelpoten” van Buitenwijs 

NME. We zijn met de kinderen buiten op zoek 

geweest naar Kriebelpoten, dit zijn kleine 

dieren zoals vliegen, wormen, spinnen, 

slakken en pissebedden. In de klas hebben we 

de dieren goed bekeken. 

 

Er is voorgelezen uit het prentenboek 

“Kriebelpoten” van Hans Post en Irene Goede. 

Ook hebben we filmpjes bekeken over de 

worm en de pissebed. De kinderen hebben al 

veel geleerd over deze dieren.  

 

De komende 2 weken werken we nog verder 

aan dit thema.  

 

 

 

 

7. De pissebed in groep 1/2B 

De afgelopen week is de groep druk bezig 

geweest met de pissebed. De onderzoeks-

vragen die de groep heeft opgesteld waren: 

- Wat eet een pissebed? 

- Is er een verschil tussen een meisjes- 

en een jongenspissebed? 

- Waar woont een pissebed? 

- Hoe zien de baby’s van een pissebed 

er uit? 

Dit werd besproken in de kleine kring aan de 

hand van een informatie boek over 

pissebedden. De antwoorden op de vragen 

werden verzameld op het grote bord bij de 

kring. Hieronder afgebeeld. 

 

Volgende week staat de spin centraal. De 

kinderen mogen alles wat met spinnen en de 

letter ‘K’  te maken heeft meenemen naar 

school.  

8. Nieuw Wulven met groep 8B  

Afgelopen woensdag heeft groep 8B niks 

meegekregen van het brandalarm, want wij 

waren lekker naar het bos! De kinderen 

hebben kleine beestjes 

gezocht, in de grond 

geboord, sporen gezocht 

en kruidenboter gemaakt 

met zelf geplukte kruiden. 

Het was enorm gezellig en 

we vonden het heel erg 

leerzaam!  

 

 



 

 

 


