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- Tariefverhoging BSO De Spelerij 

- Groep 5  Robin Hood  

- Lev 2 do 

- (Groot) Ouders gezocht! 

 

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 je voelt, kinderen met wie je 

graag speelt. Het thema Vriendschap is zo 

breed, dat het 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 vanaf volgende week 

dan ook aan de slag bij ons op school. 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 onze 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 dramalessen gegeven. 

Woensdag 10 oktober is voor de bovenbouw 

de schrijver Gideon Samson uitgenodigd. 

www.gideonsamson.nl/overmij.html  

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op 
vrijdag 12 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. Sparen voor onze school bij de Jumbo! 

Vanaf woensdag 3 oktober is het mogelijk om 

voor onze school te sparen bij de Jumbo op de 

Spoorhaag. Als u boodschappen doet dan kunt 

u punten doneren aan onze school door ze in 

te leveren in de winkel of op school! Met de 

opbrengst willen wij groot en klein 

buitenspeelmateriaal aanschaffen voor de 

kinderen! Wij hopen op een mooi bedrag. 

Sparen kan tot en met 20 november!

 

3. Tariefverhoging BSO de Spelerij n.a.v. 

wijziging schooltijden 

Tijdens het proces wijziging schooltijden 

hebben wij niet de juiste informatie verkregen 

van KMN Kind&Co aangaande wijziging van 

tarieven. Nu blijkt dat de BSO bij ons in de 

school wel degelijk een verhoging van hun 

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


 

tarief doorvoert n.a.v. de nieuwe schooltijden. 

In eerdere communicatie is aan u als ouder 

meegedeeld dat dit niet zo zou zijn. Als school 

bieden wij onze excuses aan dat hierin een 

miscommunicatie heeft plaatsgevonden. 

School en Kind&Co hebben het proces 

besproken en afgesproken hoe we dit in de 

toekomst kunnen voorkomen. In overleg met 

onze Medezeggenschapsraad rest ons niets 

anders dan excuses te maken voor deze 

misser.  

4. De tropen in groep 8B  

Deze week hebben de kinderen van groep 8B 

het eerste thema van Aardrijkskunde 

afgesloten. In dit thema hebben de kinderen, 

naast het werken in boek en werkboek, in 

kleine onderzoeksteams van alles uitgezocht 

over het tropisch regenwoud. Niet alleen zijn 

ze te weten gekomen welke dieren en planten 

er allemaal leven en groeien, ook hebben ze 

veel geleerd over de verschillende 

(indianen)stammen en zijn ze zich bewust 

geworden van de vele bedreigingen waar het 

tropisch regenwoud mee te kampen heeft. 

Door middel van collages en presentaties 

hebben de groepjes het geleerde gedeeld met 

de rest van de klas. De collages zijn te 

bewonderen op de gang naast ons lokaal. We 

zijn trots op de resultaten. Goed gedaan groep 

8!   

 

 

 

 

5. Groep 5 met Robin Hood 

De kinderen van groep 5 zijn afgelopen week 

in de klas met opdrachten van Robin Hood aan 

het werk gegaan. Dit is een project van de 

NME – Houten met als 

afsluiting een bezoek aan het 

Houtense bos afgelopen 

woensdag. De kinderen 

kregen in het bos een 

spannend verhaal van Robin 

Hood te horen. Daarnaast zijn ze bezig 

geweest met allerlei natuuropdrachten:   

 Zijn er wel eetbare planten in het bos? 

 Kan je ook in het bos slapen? 

 Moet je goed kunnen luisteren naar 

geluiden in het bos?   

 Hoe maak je een katapult?  

In het Houtense bos mochten de 

kinderen alles in de praktijk 

brengen. Het weer was fantastisch 

en wat fijn dat er een aantal 

begeleidende ouders mee waren. 

Dank jullie wel!  

Het was een superleuke en 

leerzame ochtend!  

6. (Groot) Ouders gezocht! 

Als u aankomende week de school 

binnenloopt dan zal onderstaande poster vast 

uw aandacht trekken: 

 



 

Wij zijn op zoek naar (groot)ouders die ons 

willen ondersteunen bij het geven van 

workshops aan kinderen. Aanstaande dinsdag 

ontvangt u van ons een brief met meer 

informatie hierover!   

7. Lev 2 Do in groep 8 

Aanstaande maandag zullen er twee trainers 

van de stichting Chris&Voorkom aan de slag 

gaan met de groepen acht. De groepen acht 

zullen die dag worden samengevoegd tot één 

groep en met elkaar allerlei activiteiten gaan 

doen waarin ze zichzelf, elkaar en hun eigen 

rol in de groep beter gaan leren kennen. Het 

doel is dat de leerlingen aan het eind van de 

dag al ietsje meer het gevoel hebben dat zij 

één groep 8 zijn. De kinderen hebben er zin in 

en wij zijn erg benieuwd!  

 

 


