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13 november 2020 

 

Onze fietsenhok hulpen: Ahmed en 
Shamil 

Ahmed en Shamil helpen de komende weken in het het 
fietsenhok met het goed neerzetten van de fietsen. Het 
kan daar soms best een rommeltje zijn. Samen met de 
kinderen zoeken ze een goede plek en zorgen ze dat het 
netjes blijft.  

Dat is deze week super goed gegaan. Fijn hoor jongens 
en bedankt voor jullie hulp. 

 

 

Licht AAN! 

Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk om goed 
zichtbaar te zijn. Hiervoor is de campagne ´ AAN in het donker´ gestart. 
Komende weken zullen we dit ook onder de aandacht brengen bij de 
leerlingen. De leerkrachten zullen buiten staan ´s morgens om de 
leerlingen hier bewust van te maken.  

 

 

 

HULP GEVRAAGD: Meefietsen naar gym 

Voor 26 november en 3 december zijn we nog opzoek naar 3 ouders (of andere familieleden) die met 
ons mee kunnen fietsen naar de gymles. We vertrekken rond half 9 vanaf school en fietsen rond 10 
uur weer terug naar school. Graag doorgeven aan de leerkrachten. 
 



Kinderzwerfboek-station  
 

Sinds deze week is ons zwerfboekenkastje officieel een 
kinderzwerfboeken-station geworden. Je kan hier een boek uitzoeken om 
thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen. Of je kan een eigen 
boek brengen dat een ander kind mag lezen. Juf Cynthia is onze 
‘stations-chef’ en heeft ook de zwerfstickers die je in je boek kan plakken, 
zodat iedereen weet dat het een kinderzwerfboek is. 
 
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke 
boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken 
met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze 
gratis meenemen om te lezen. Daarna laten ze het boek weer zwerven. 
Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, in Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, buurthuizen, etc. Voor 
meer informatie en het bestellen van zwerfstickers: www.kinderzwerfboek.nl.  

 

Nieuws van de kinderen en uit de groepen 

 

Middenbouw maakt appelmoes 
 

De afgelopen week hebben veel kinderen appels 
meegenomen en daar is vrijdag appelmoes 
meegemaakt. Hij is geweldig goed gelukt. Deze smaakt 
toch stukken beter dan die uit een potje uit de 
supermarkt!  
We willen de ouders van de middenbouw bedanken 
voor het meegeven van de appels.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderzwerfboek.nl/


Rekencircuit rondom geldrekenen - middenbouw 
 
Vandaag  hebben de kinderen van de middenbouw tijdens de rekenles een circuit gehouden rondom 
het geldrekenen. Ze kregen verschillende opdrachten zoals: Verlangenlijstjes  met intertoysboek 
maken, boodschappen opzoeken, betalen en teruggeven, werkpakketten rondom deze leerlijn, 
bonnen bekijken, werkbladen met geldrekenen en rekenverhaaltjes maken met geld.  
 
 

    
 
 

KIBEO nieuws  
 

 

 Deze week is het egeltjes week. 

We lezen boekjes van egels en kijken een filmpje. 
We zien op het filmpje een egel familie met een 
papa, mama en kindjes. We gaan die egel familie 
plakken van groot naast klein. We leren een liedje 
over een egeltje. We kijken hoe een egeltje zich 
oprolt als er gevaar is. Kunnen we ons ook zo 
oprollen? Best moeilijk. 

 

 

 

   

 

• Woensdag 2 december  studiedag 
• Vrijdag 4 december  sinterklaasviering 
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