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Activiteiten: 

Op 21 september was het dan zover: eindelijk konden we weer een keer op stap! 

Het schoolreisje naar de Beekse Bergen, waar we meteen met de hele bus een geweldige safaritocht 

mochten beleven.  

 

 

 

 

 

 

• Kinderboekenweek! 

De Kinderboekenweek stond in het teken van: worden wat 

je wil en werd geopend op het schoolplein. Alle juffen en 

onze meester beelden uit, wat ze graag willen worden, als 

ze geen juf of meeste zouden zijn.  

 

 
Bezoek in groep 1/2b 
De kinderboekenweek week ging over beroepen en het 
leek ons een leuk idee als er ouders in de klas zouden 
komen vertellen over hun beroep.  
Dat vonden de vader en oom van Seth en de moeder van 
Rosalie ook! Zij zijn allebei op bezoek geweest in onze 
groep. Vader en oom van Seth zijn timmerman en de 
moeder van Rosalie verpleegkundige. Ze namen allebei 
materialen mee waar ze dagelijks mee werken. Erg 
interessant voor de kleuters!  
 



Heel veel lezen in groep 4 
Voor de kinderboekenweek mochten de kinderen van 
groep 4 uit nog meer leesboeken kiezen! In de klas waren 
ze druk bezig met het lezen. Zo hebben we in tweetallen 
aan elkaar voorgelezen of zelfs aan de hele groep uit het 
boek "Ik weet wat ik worden wil". Natuurlijk zijn er ook 
mooie knutsels en andere werkjes gemaakt!  

 

Als afsluiting van de kinderboekenweek heeft iedereen naar een hele leuke voorstelling gekeken!  

 

 

 

 

 

 

 

• Uitstapje naar de bieb 

Groep 5 heeft een gezellig uitstapje naar de bieb gemaakt. Dit keer niet 

om te lezen, maar om technisch aan de slag te gaan! Het was ontzettend 

leuk en leerzaam voor alle kinderen. 

 

 

 

 

 

Dag van de leraar: 

Wat zijn we weer in het zonnetje gezet  

door de oudervereniging, namens alle ouders! 

Bedankt ouders voor het lekkers! 

 

Disco op de vonder: 

Ze konden haast niet wachten; ‘Is de disco al? Wanneer begint de disco?’ Vrijdagavond 15 oktober was 

het dan eindelijk zover. De kinderen mochten mooie verkleed gaan feesten op onze enige echte Vonder 

Disco! Het was een hele gezellige avond waar de kinderen enorm van hebben genoten! OV bedankt!! 

 

   



Data in november: 

• 4 november: dode hoek oefening voor groep 7 en 8 

• 5 november: stop auto oefening voor groep 5 en 6 

• 8 november: ernie en voertuiggeluiden voor groep 1 en 2  

• 9 november: fietsbehendigheidsoefening voor groep 4 

• 19 november: groep 6 naar het bakkerijmuseum 

• 19 november: groep 7 en 8 gaan naar de voorstelling ‘’Heartbeat’’ 

• 22 november: groep 1 en 2 gaan naar de voorstelling ‘’De reuze dwerg’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


