
 
 

 
 
 
 
agenda     ● 20 november  ● studiedag, leerlingen vrij    30-10-2020 

     

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 

    
onderbouw    

        
 
Thema Alfabet 
De komende weken werken en spelen we rondom het thema Alfabet. Hierbij 
gebruiken we het boek Alfabet. In dit boek staan op iedere bladzijde dieren, bloemen 
en voorwerpen die met dezelfde letter beginnen. Deze week staat de letter o centraal. 
We zagen in het boek een orang oetan, otter, ovenwanten, olifant, ophaalbrug, orka, 
orchidee enz. In het boek komt ook een letterdief voor. De letterdief zoekt en pikt 
voorwerpen, bloemen en dieren en stopt ze in zijn rugzak. Iedere dag mag een leerling 
uit onze groep de letterdief zijn. Zoek in de klas naar voorwerpen die met de letter o 
beginnen of knipt de letter o uit folders of kranten en stop het in onze letter rugzak.  
 
Periodetaak 
Vanaf deze week kiezen de kinderen in  groep 2 in de ochtend niet alleen waar en 
waarmee ze willen spelen tijdens de hoeken, maar ook wat ze daarna nog extra willen 
oefenen. De kinderen kiezen dan bijvoorbeeld voor veters strikken, letters flitsen met 
de juf, werkblad maken, naam schrijven enz.  
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Weektaak 
In groep 3 zijn we begonnen met het invullen van een weektaak. Na ieder gemaakt 
werkje  kleur je het vakje in met de kleur van die dag. (maandag>blauw, dinsdag> 
rood enz.) Zo leren de kinderen zelf hun werk te plannen. En kunnen ze door het 
inkleuren van de gemaakte werkjes goed zelf het overzicht houden van wat ze al 
hebben gedaan en welk werkje ze nog moeten doen.  
 

     
 
Extra ventilatie 
Omdat we vanwege corona extra ventileren in de klas kan het zijn dat uw kind het 
soms wat fris heeft. Merkt u dit aan uw kind, wilt u dan als extra een vestje o.i.d. 
meegeven? 
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