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1. Opening Kinderboekenweek 2018! 

Woensdagochtend hebben we met alle 

kinderen van de school de Kinderboekenweek  

geopend. Het thema is: vriendschap! Juf 

Karine en Karin hebben een echte spreekbeurt 

voorgedragen met als onderwerp:  

Vriendschap 

 

Daarna heeft de speciale Kinderboekenweek-

dansgroep het lied: Kom erbij, gezongen en 

gedanst. Heel knap!  

In de groepen zal er de komende weken 

gewerkt worden rondom het thema 

vriendschap.  

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 

speelmateriaal voor buiten op het plein 

aanschaffen voor de kinderen! Wij hopen op 

een mooi bedrag. Sparen kan tot en met 20 

november!

 

 

3. Nieuws uit groep 3 

Wat is er deze week weer hard gewerkt in 

groep 3! Het lukt ons al heel knap om 20 

minuten superstil, heel taakgericht en zonder 

anderen te storen te werken. Dus ... we 

hebben onze Taalspel beloning verdiend!  

 

 

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


 

Op deze foto zie je kinderen woorden lezen 

voor de klas, een knapperd die al heel hoog 

durft in de gymzaal en een prachtige 

kralenplank. 

 

Woorden lezen, woorden maken en natuurlijk 

zelf woorden bedenken. Jawel ouders, ook de 

'vieze woorden' komen aan bod! 😉 

 

Praten over vriendschap, voorlezen over 

vriendschap, zingen over vriendschap. Daar 

hoort de volgende tekenopdracht bij: 

'vriendschap is voor mij...' 

 

Groetjes van groep 3 en hun trotse juffen. 

4. 40 jaar Meester Maarten 

Deze week is het 40 jaar geleden dat Meester 

Maarten ging werken in het onderwijs. Een 

goeie reden om de Meester met de kinderen 

te verrassen. Na een liedje (met swish-dans), 

versjes ging Meester Maarten met zijn 

feestmuts op met alle kinderen op de foto. Op 

vrijdagmiddag zullen we Meester Maarten 

met het schoolteam in het zonnetje zetten. 

Wat een mijlpaal, meester Maarten, 

Gefeliciteerd! 

 

 



 

5. Klusgroep bedankt! 

 

Afgelopen donderdagavond hebben de ouders 

van het klusteam ons weer geholpen met 

klusjes! Grote dank daarvoor! De volgende 

klus is een afdak voor alle steps en 

spacescooters buiten op het plein. Bent u ook 

handig en vindt u het leuk om een keer een 

handje te helpen, laat het ons weten! 

6. Kijkje in de klas 

Volgende week is er de mogelijkheid om na 

schooltijd even een kijkje te nemen in de klas. 

Om samen met uw kind naar zijn/haar werk te 

kijken. De mogelijkheid is hiervoor op 

maandag, woensdag en vrijdag na schooltijd 

gedurende een half uur.  


