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In deze nieuwsbrief: 

- Kinderboekenweek 2018 

- Bezoek kinderboerderij en 

konijnen in de klas bij groep 3 

- Boomhutten in groep 4 

- Pauzehap voor groep 5 t/m 8 

- Bijenproject groep 6 

 

1. Het thema van de Kinderboekenweek 

2018 is Vriendschap: KOM ERBIJ! 

 

 

Vriendschap is een heel breed thema, maar 

wel een thema dat een bijzonder onderwerp 

aanspreekt. Iedereen is op zoek naar 

vriendschappen, mensen bij wie je graag wilt 

zijn en veilig voelt, kinderen met wie je graag 

speelt. Het Thema vriendschap is zo breed, dat 

het juist goed is om te zoeken naar boeken 

waarbij de hoofdlijn vriendschap is. In veel 

boeken zijn vriendschappen essentieel, maar 

wanneer draait het nu echt om 

vriendschappen sluiten en onderhouden?  

Met dit thema gaan wij die week bij ons op 

school dan ook aan de slag. Op woensdag 3 

oktober hebben we in de aula de opening. 

Wat daar gaat gebeuren blijft nog even 

geheim maar we verklappen al wel dat we een 

optreden krijgen van ons eigen Kinderen voor 

Kinderen dansgroep. 

Gedurende de week zal er in alle klassen 

aandacht besteed worden aan het lezen van 

boeken met het thema “Vriendschap”,  over 

vriendschap gesproken worden, worden er 

knutsels gemaakt en drama lessen gegeven. 

Woensdag 14 oktober is voor de BB de 

schrijver Gideon Samson uitgenodigd. 

www.gideonsamson.nl/overmij.html  

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op 
vrijdag 16 oktober met een voorleeswedstrijd. 
De beste voorlezer gekozen uit de groepen 7, 
8a en 8b gaan de strijd met elkaar aan in de 
aula. Wie gaat onze school 
vertegenwoordigen bij de Nationale 
Voorleeswedstrijd? We houden u op de 
hoogte! 

 

 

 

 

2. Konijnen in groep 3.  

Maandagmiddag was de moeder van Jet bij 

ons in de groep. Zij weet veel over konijnen en 

andere dieren en heeft dit verteld aan de 

kinderen van groep 3. De kinderen hadden 

ook nog verschillende vragen over het konijn. 

Zij had 2 konijnen meegenomen. Hieronder op 

de foto zie je de konijnen. Moeder van Jet leuk 

dat je bij ons in de klas bent geweest! 

 

http://www.gideonsamson.nl/overmij.html


 

 

  

 

Afgelopen donderdag zijn de kinderen van 

groep 3 naar de kinderboerderij geweest ter 

afsluiting van het project Koos Konijn. Het was 

een gezellige en leerzame ochtend. We 

hebben geleerd dat je heel rustig moet zijn als 

je een konijn wilt aaien. We leerden over het 

voedsel van de konijnen en de verschillen 

tussen konijnen en cavia's. Er was ook nog tijd 

om pony te rijden! Van de keurmeesters van 

groep 3 krijgt de kinderboerderij een dikke 9! 

 

3. Boomhutten in groep 4 

 

In de gang bij groep 4 hangen prachtige 

werkjes van de kinderen. Ieder kind droomde 

eerst van een eigen boomhut en mocht dit 

later tekenen met krijt en ecoline.  

De resultaten zijn prachtig. Kom vooral eens 

een kijkje nemen boven. 

           

 

         

 

 

4. Week van de pauzehap 

Volgende week doen wij mee aan de week van 

pauzehap i.s.m. de Albert Heijn. Zie ook de 

bijlage in deze nieuwsbrief.   

 

Tijdens de week van de pauzehap leren en 

ervaren leerlingen van groep 5 t/m 8 hoe 

lekker het is om te kiezen voor gezonde 

tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag krijgen ze een verantwoorde 

pauzehap aangeboden. Die dagen hoeft u kind 

dan ook geen 10-uurtje mee te nemen.  

Vrijdag 28 september is er een opdracht rond 

een zelf meegenomen gezond tussendoortje. 

Het is leuk als uw kind zelf met een suggestie 

komt. U kunt uw kind daarbij stimuleren te 

kiezen dat niet zo voor de hand ligt en vrijdag 

mee te nemen naar school.  

5. Bijenproject in groep 6 
 
Wij hebben in groep 6 een thematafel, we 
leren er veel van over bijen. Het is heel 
interessant  om te leren hoe de natuur in 
elkaar zit. 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN_LOAi8ndAhUWwAIHHfmuCe0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.vonkenmorgen.nl/de-week-van-de-pauzehap/&psig=AOvVaw0ndWtNG1QyxN8xTQxSPUGv&ust=1537515838789035


 

 
 
We leren hoe je de koningin 
kunt herkennen en wat ze 
doet. Maar ook wat de 
werksters en de darren 
doen. bijen zijn heel 
belangrijk. 
Van Nora en Juultje 
 

 

 

 


