
 
 
  
 
 
 

28 september 2018 

het Toetertje 
Agenda    9 oktober(avond) 

 12 oktober 

 15-19 oktober 

 23 oktober 

 Nacht op het dak groep 7-8 

 Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

 Herfstvakantie  

 Schoolfotograaf  

   

Tanden 
poetsen 

 Tandenpoetsen in de klas!!????....... bij groep 
1-2-4-5-6 
 
Donderdagmiddag was “juf” Nel Klap speciaal 
helemaal uit Middelburg gekomen om ons 
alles te vertellen over tanden en kiezen.  
Ze vertelde waarom het poetsen van je 
tanden zo belangrijk is; alle kinderen moeten eigenlijk 2x per dag hun tanden 
poetsen waarvan minstens 1x door papa of mama na gepoetst worden. 
Ze had een echt tandartsspiegeltje bij zich en een tandartshaakje, mondkapje en 
handschoenen en leerde ons dat iedereen 2x per jaar naar de tandarts moet voor 
controle. 
Verder liet ze verschillende 
tandenborstels zien, voor baby’s, 
peuters, kleuters en volwassenen en zei 
ze dat je wel 4x per jaar een nieuwe 
borstel moet kopen. Natuurlijk had ze 
ook een elektrische tandenborstel bij 
zich.  
We hebben het gehad over glazuur, melktanden en “kaaskiezen” en over hoeveel 
tanden en kiezen kleine kinderen hebben en hoeveel volwassenen. 
Een hele grote borstel en een heel groot gebit hielp ons om te kijken hoe je goed 
poetst; 5 tellen op elke voor-, achter-, zij- en bovenkant, in totaal 2 minuten. Ook 
vooral je tong niet vergeten!! 
Daarna kregen alle kinderen een nieuwe eigen tandenborstel (die ook echt mee 
naar huis mag!!). 
Toen allemaal onder leiding van “juf’ Nel een echte tandenpoets les in de praktijk. 
En er werd heel goed en serieus gepoetst!! Het heeft nog nooit zo lekker fris 
geroken in de klas en we hebben nog nooit zulke schone tanden gezien. 
Met super schone tanden keken we nog naar een leuk informatie filmpje waarin 
de “Tandenpoetspoes”  over voeding en tandbederf vertelde en een filmpje over 
hoe een controle bij de tandarts in zijn werk gaat. 
Tot slot kreeg iedereen nog een 
tubetje tandpasta om thuis te 
gebruiken. Bofkonten!!! 
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Groep 1-2   We hebben deze week het thema: mijn familie afgesloten. 
Er is hard gewerkt over de stamboom, dat is best ingewikkeld, maar we komen er 
nu aardig uit. Verschillende soorten feesten hebben we besproken en er zijn 
heuse bruidstaarten gemaakt. We hebben geknipt en geplakt, met onze vingers in 
de verf gezeten om de mooiste werkjes te maken. Binnenkort krijgt u kind alle 
werkjes weer mee naar huis. 
 
Het volgende thema zal school breed zijn. 
We gaan met zijn allen werken rondom de Kinderboekenweek over vriendschap. 
Dat is best een breed onderwerp. Wat is vriendschap nou eigenlijk? 
Er zullen extra voorleesmomenten zijn en over boeken werken en praten hoort 
daar natuurlijk ook bij. 
We zijn opzoek naar boeken, knuffels, puzzeltjes e.n.z. over bekende duo’s zoals 
Jip en Janneke, Buurman en Buurman, Woezel en Pip en……..  
Noem maar op. Wij zouden erg blij zijn als de kinderen iets mogen meenemen 
van thuis waar op school mee gespeelt mag worden of voor de aankleding van de 
klas. 
Uiteraard is het de bedoeling dat alles weer voor de vakantie mee naar huis. 
Probeer ergens op het voorwerp de naam van u kind op te schrijven zodat het 
voor ons wat makkelijker is om het weer terug te geven. 
 
In de groep 1 is Jessy aan het oefenen. Ze komt op maandag en vrijdag. Hierdoor 
hadden we een plek te weinig aan de grote tafel. Daarom zijn we aan het 
uitproberen of het fijn is om twee tafels te hebben om aan te eten. 
Wie weet veranderen we de inrichting weer een beetje of laten we het toch zo 
staan. 
 
Alvast bedankt! 

   

Schoon 
maak 

 Beste ouders, 
 
Vorige week hebben alle kinderen een briefje mee naar huis gekregen waarbij 
u hulp werd gevraagd bij het schoonmaken van materialen, kasten etc. op school. 
Helaas hebben we niet alle briefjes terug ontvangen en kunnen we nog best wat 
helpende handen gebruiken. Mocht u het briefje kwijt zijn of e.e.a. aan uw 
aandacht is ontsnapt kunt u zich nog steeds aanmelden bij de ouders die lid zijn 
van de AC. 
Alvast bedankt! 
 

   

   

   

Bijlage  Informatieavond Pieter Zeeman 
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