
 
 

 
 
 
 
agenda     ● 19 - 23 okt. 

● 20 november 
● herfstvakantie 
● studiedag (leerlingen vrij) 

  16-10-2020 

     

Onderbouw   

 
   
 Ridders en kastelen! 
 
Groep 3 
Buitenactiviteit: Lees het woord bij het nummer.  

  
 
De kinderen hebben een pakketje met oefenbladen van rekenen en lezen 
meegekregen. Hiermee kunt u thuis tijdens de herfstvakantie samen iets uit maken of 
lezen. Er zit ook een leesboekje bij. Dit mag uw kind houden en hoeft dan ook niet 
meer mee terug naar 
school. 
   
 
Groepsspelletje….Wie zit 
er onder het doek 
verstopt??? 
 
Wij wensen iedereen een 
fijne en vooral gezonde 
herfstvakantie!!!  
   
   
Juf Annelies, juf Mariska, 
juf Tessa en meester Tigo 
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de school    Vanmiddag hebben alle kinderen genoten van een oud Hollandse maaltijd, 
pannenkoeken en pompoensoep. Heerlijk gemaakt door de midden- en bovenbouw. 
Een gezellige afsluiting van de kinderboekenweek en een lekker begin van de 
vakantie. 

               

 
    
voorlees 
wedstrijd, 
kampioenen 
van 
“de Schoener” 

 Vrijdagmiddag is de finale van de voorleeswedstrijd van “de Schoener” gehouden. 
Uit de middenbouw hebben Silke en Yalou voorgelezen en uit de bovenbouw waren 
het Marloes, Cindy en Jaide. Het klonk van allemaal heel mooi. 
De jury bestaande uit 4 jongens en de juffen hadden  een zeer moeilijke taak om een 
keuze te maken. Het overleg duurde dan ook 
erg lang maar………. 
de kampioenen zijn:........................................ 
 

Silke        en          Jaide  
 
van harte gefeliciteerd 
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bovenbouw   De Kinderboekenweek zit er alweer op! Buiten het kastelen 

bouwproject, het voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m 4 en 
de Voorleeswedstrijd hebben we de afgelopen weken 
verschillende activiteiten uitgevoerd rondom het kinderboek 
Soldaat Wojtek. Dit boek past perfect in het thema van de 
kinderboekenweek En toen?! Hierbij een aantal berichtjes van de 
kinderen uit groep 78: 

Marloes: Wij hebben een boek gelezen over Wojtek. Een beer die 
in het leger zat. En hij kon roken en bier drinken. De juf vroeg de 
hele tijd: ´Kan dit echt?´ De hele klas antwoordde natuurlijk: ´Nee 
natuurlijk niet!´ Maar het was wel waar! Het was een echt gebeurd 
verhaal! De juf liet een papier met het verhaal zien en een plaatje van een beer in een 
legertruck! En een logo van een beer met een bom in zijn klauwen! Het was dus een 
echte leger-beer! Iedereen was heel verbaasd. 

Mack: Ik vond het leuk om het kasteel te bouwen, omdat we mochten zagen en het 
kasteel decoreren. Ook ging de samenwerking heel goed. Ook hadden we allemaal al 
een beetje het idee hoe het kasteel eruit moest zien. Het eindresultaat was ook heel 
goed ik vond het heel leuk en ben blij dat we dit gedaan hebben. 

Thijs: In deze Kinderboekenweek hebben we een beer genaamd Wojtek, die in de 
Tweede Wereldoorlog heeft geholpen, gekleid en het is super gaaf geworden. 

Levi: Ik vond het heel leuk om het kasteel te maken met de klas het samenwerken ging 
heel goed en het was heel gezellig en het is prachtig geworden! Ik heb zelf de vlagen 
gedaan van het kasteel. We gingen ook een beer kleien die beer heet Wojtek. Al de 
beren hebben wel wat bijzonders en ze zijn allemaal mooi. 

Juul: We hebben een kasteel gemaakt van dozen! Ik ging de stallen maken voor de 
prins. Wat ik leuk vind is dat we het met z’n allen deden. We hadden team 1 en 2 Ik zat 
in team 2 (details). Team 1 moest je het gebouw zelf maken. 

Rachelle:  We hebben een kasteel gemaakt met de klas van 7 8  omdat: met de 
Kinderboekenweek hadden we het over geschiedenis. En toen hebben we een kasteel 
gemaakt. We hadden 2 groepen bouwers en de decoratie groep en ik, ik was bij de 
decoratie groep. En ik heb een paard gemaakt. 

Luuk: Wojtek was een beer in de Tweede Wereldoorlog. Wojtek kreeg melk uit een 
oude wodkafles. Hij mocht ook meerijden in de trucks. En als hij stout was moest hij 
aan de ketting. Het is echt gebeurd. 

Jaide: Het Kasteel was een hele goeie samenwerking :)) En de sfeer was en bleef heel 
goed :-) Het resultaat was heel mooi :-)  De groepen werden ook eerlijk verdeeld over 
wat we moesten doen en maken. (: 

Kyano: Ik vond het heel leuk dat een luisterverhaal van een beer genaamd Wojtek 
voorgelezen werd en dat we de beer mochten teken. We hebben zelfs de beer gekleid. 
Ik vond het heel leuk.  

Frederieke: Wij hebben een kasteel gemaakt. We hebben meubels poppetjes en een 
ophaalbrug, want het was Kinderboekenweek. Het ging over geschiedenis dus vandaar 
het kasteel.  
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Eva: Wij zijn op school super leuk bezig geweest met een groot kasteel maken. Het 
kasteel staat in de gang naast het lokaal. We hebben er verschillende spulletjes 
gebruikt zoals, sponzen, karton, papier, lijm en stof ga zo maar door. We werkten in 
groepjes samen, het samenwerken ging super goed. Het eindresultaat was super mooi. 

Cindy: Ik ga het vertellen over de voorleeswedstrijd. Ik mag door naar de finale voor het 
eerst. Ik ben super blij. Ik moet wel een beetje eerlijk zijn, ik ben wel zenuwachtig. 

 

Fijne vakantie allemaal! Stay safe. 
Meester Oscar en juf Margreeth 

    
ventilatie    Als bijlage vindt u een brief betreffende een onderzoek naar de 

ventilatiemogelijkheden binnen ons schoolgebouw. 
    
schoolfruit   Vanaf 11 november krijgen we weer 20 weken schoolfruit. Ook 

dit jaar zijn we weer ingeloot. Voor de woensdag, donderdag en 
vrijdag ochtendpauze hoeven de kinderen geen pauzehap mee 
te nemen, omdat we op deze dagen het schoolfruit eten.  
Iedere week vermelden we in de nieuwsbrief wat het aanbod 
voor de volgende week zal zijn. Op welke dag we wat eten is niet 
van tevoren aan te geven 

        
Faqta award 
uitreiking 

 In verband met de aangescherpte corona maatregelen hebben we in overleg met 
Faqta besloten om dit een aantal maanden op te schuiven.  

        
herfstvakantie    Wij wensen iedereen een fijne 

herfstvakantie.  
 

Op maandag 26 oktober zien iedereen weer 
graag, gezond, uitgerust en vrolijk, terug op 
school. 
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