
 
 

 

Agenda september / oktober 
 

21 september:   Studiedag. Alle kinderen vrij 

22 september  Gigi kangoeroe sportdag kleuters (info volgt) 

28 september    Informatieavond 

28 september   Kinderpostzegels groep 7 en 8 

3 oktober    Rondleiding voor nieuwe ouders 

3 oktober    Inloopochtend groep 6 

4 oktober    Inloopochtend groep 7 

4 oktober    Infomiddag Brugge ouders groep 7 

5 oktober    Inloopochtend groep 8 

5 oktober   Start Kinderboekenweek 

6 oktober    Inloopochtend groep 4 

7 oktober    Inloopochtend groep 5 

12 oktober   Rondleiding nieuwe ouders 

14 oktober   Extra studiedag. Alle kinderen vrij!!! 

15 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

 

Nieuws 
 

Algemeen 

Nu lijkt het wel dat de zomer voorbij is, de dagen worden wat kouder. We 

waren al begonnen met het leren, maar het was niet altijd makkelijk voor de 

leerlingen om zich goed te kunnen concentreren vanwege het weer!   

Gelukkig  in de hele warme dagen hebben wij er iets gezellig van kunnen 

maken: we hebben buiten met water gespeeld en veel lol gehad met zijn 

allen. Het was een leuk en nat waterfeest!   

 

Deze weken tot aan de herfstvakantie besteden de leerkrachten veel 

energie aan de groepsvorming. Hiermee wordt de basis gelegd voor een 

goed pedagogisch klimaat in de groep en het samenwerken. Daarvoor 

worden verschillende activiteiten in alle groepen georganiseerd: extra spel 



 
 

momenten met gerichte gesprekken, buiten met de eigen leerkracht, een 

high tea in de klas, wandelingen in het park... elke leerkracht is hier samen 

met de leerlingen van haar/zijn groep mee bezig. 

 

Extra studiedag op 14 oktober 

Vanwege het dataverlies hebben we op dit moment meer tijd nodig. 

Daarom hebben we een extra studiedag gepland. Om jullie zo min mogelijk 

te belasten hebben we het gekoppeld aan de herfstvakantie. De studiedag 

is op vrijdag 14 oktober gepland.  Hopelijk komt het dit voor de meeste van 

jullie goed uit, anders vraag ik jullie begrip ervoor. 

De eerste studiedag vindt plaats a.s. woensdag 21 september en de tweede 

op vrijdag 14 oktober. De kinderen zijn op deze dagen vrij. 

Op woensdag 28 juni vervalt de studiedag en de leerlingen zullen wel school 

hebben.    

 

Spaanse lessen 

De Spaanse lessen voor leerlingen die 

extra uitdagingen nodig hebben zijn 

op maandag 12 september 

begonnen.  Teresa Valdez (ze stelt 

zich verderop in de nieuwsbrief voor) 

zal dit jaar de lessen geven. We zijn nu 

met twee groepen gestart. In totaal 

met 27 leerlingen.  

Er zijn leerlingen die misschien ook 

graag Spaans willen leren en niet met 

deze groep kunnen meedoen. Voor 

deze leerlingen is Teresa bereid om 

hun les te geven op maandag na 

schooltijd van 14.30  tot 15.30u. Deze lessen zullen de leerlingen zelf moeten 

betalen (kosten: 5 euro per uur).  

Op vrijdag heeft ook Anna, moeder van Adriana (groep 2b) en Anna Wieke 

(groep 5a), zich aangeboden om Spaanse les te geven. Anna gaat 

inventariseren hoeveel leerlingen graag Spaans willen leren. Als er genoeg 

belangstelling voor is, kan Anna of Teresa met een nieuwe groep na 

schooltijd starten. 

Ook voor ouders die interesse hebben in de Spaanse taal, kunnen we iets 

regelen op maandag of vrijdag ochtend van 8.45 uur tot 9.45 uur.  

Stuur gerust een mail naar Anna (amcasrie@hotmail.com) als jij of jouw 

kinderen Spaanse les buiten de schooltijd willen volgen. Geef aan op welke 

dag je of jouw kinderen zouden kunnen. 

De mogelijkheden zijn: 

Voor ouders: maandag of vrijdag van 8.45 tot 9.45 uur 

Voor kinderen: maandag of vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur 

 

  



 
 

Leerlingenraad 

Op donderdag 15 september is de leerlingenraad weer voor het eerst bij 

elkaar geweest. 

Het doel van de eerste vergadering was het bespreken van de verkiezingen  

komend schooljaar. Momenteel  zitten er 2 leerlingen uit groep 7 in en 2 

leerlingen uit groep 8 in de leerlingenraad. 

Het is de bedoeling dat er 2 kinderen uit 

groep 6 bij komen (dus 1 leerling uit groep 6 A 

en 1 leerling uit groep 6B)  

 

Het tijdspad is als volgt: 

 22 september zal de leerlingenraad 

(bestaande uit  Jasper en Laura uit groep 8 

en Marijn en Senna uit groep 7 ) een 

presentatie geven in de groepen 6. Hierbij 

worden de kinderen uitgenodigd zich aan te 

melden bij de leerlingenraad  aan de hand van een aanmeldformulier. 

 28 september: Uiterste inleverdatum voor aanmelding. 

 29 september: De leerlingenraad maakt in de groepen 6 de namen 

bekend van wie een presentatie gaan voor bereiden. 

 6 oktober: Presentatie door de leerlingen  in groep 6A en in groep 6B. Er 

zal direct worden gestemd. 

 13 oktober: Voorstellen van de leerlingenraad voor het school jaar 2016 

2017    
 

Even voorstellen 

Dag Allemaal, 

Mijn naam is Teresa Valdez Lazo en ik woon in 

De Bilt, Utrecht. Ik heb het geluk dat ik aan 

kinderen van groep 5,6,7 en 8, die 

extra uitdaging nodig hebben, mijn 

moedertaal Spaans kan leren. Afgelopen jaar 

heb ik de cursus Docent Spaans bij het 

Instituut Cervantes in Utrecht afgerond en ik 

vind het heel leuk om met de kinderen aan 

de slag te gaan. Zelf ben ik moeder van twee 

jongens, van 12 en 7 jaar. Mijn man en ik 

voeden onze kinderen tweetalig op. 

Daarnaast ben ik ook architect en creatieve 

vakken vind ik erg leuk om te doen. 

Afgelopen maandag hebben wij de eerste les 

gehad. Het was zo mooi om te zien hoe de 

kinderen geïnteresseerd zijn en hun best doen 

om een nieuwe taal te leren. Hier krijg ik ook veel energie van. Hasta pronto! 

 



 
 

Grasmannetjes van 6A 
 

Wij hebben twee weken geleden  grasmannetjes gemaakt in de klas. 

 

Wat heb je nodig?: 

-een dunne panty 

-een potje van ongeveer 10cm. 

-zaagsel 

-graszaad 

-elastiekje 

-versierseltjes zoals: vilt en stof en nog veel meer 

 

Hoe maak je het? 

Je knipt een sok van de panty af. Dan doe je er een beetje graszaad in en 

dan tot de hak van de panty zaagsel. Dan moet je het even met je hand 

rond maken, dan moet het graszaad niet overal en nergens komen. Dan 

maak je er aan de bovenkant een knoopje in en knip de rest van de panty er 

af maar niet te ver. Dan stop je de panty met het graszaad en het zaagsel in 

het potje, en zorg dat het graszaad aan de bovenkant komt en de knoop 

onder. Pak met je hand een bolletje van zaagsel en knoop het elastiekje 

eromheen dat is de neus. Dan plak je er ogen en een mond op en versieren 

maar!!! Als je grasmannetje klaar is dan geef je hem elke dag water en dan 

maar hopen dat hij uitkomt.  

Ons resultaat is te zien op onderstaande foto! 

Groetjes 6A!! 

 

Kampverhaal groep 8 

 

Ik kwam uit mijn bed en 

heb de spullen voor 

kamp klaargemaakt. Op 

school maakten we een 

rij en fietsten weg en 

werden uitgezwaaid 

door de ouders en alle 

kinderen. Bij aankomst 

gingen we survivallen. 

We gingen allemaal 

activiteiten doen, het 

was heel gezellig. Daarna gingen we naar de Arendshorst de 

kampeerboerderij. Daar gingen we eerst spelen. Toen we uitgespeeld waren, 

gingen we eten: broodjes hamburger. Na het eten gingen we onze spullen 

uitpakken en een bed uitzoeken. ‘s Avonds om ongeveer half tien gingen we, 

een spooktocht doen [waarvan de juffen zeiden dat het een speurtocht 

was]. De spooktocht was heel leuk, ook omdat de vaders ons lieten schrikken. 

Na de spooktocht gingen we slapen in de Arendshorst. In de ochtend gingen 



 
 

we brood eten, het was heel gezellig, want we waren met z’n allen aan twee 

tafels, en als je klaar was met ontbijten mocht je je lunch maken voor de 

middag. Toen we klaar waren gingen we fietsen, we fietste naar het 

zwembad ‘De Olde Vecht’. Toen we aankwamen was het heel leuk want ze 

hadden er een springkussen, baantjes bad, glijbaan, Beachvolleybalveld en 

een gewoon zwembad. Het was heel leuk want iedereen was aan het spelen 

dus dat was heel gezellig. Nadat we gezwommen hadden gingen we een 

ijsje eten. Nadat we een ijsje hadden gegeten gingen we weer fietsen. We 

fietsten naar het vlotten bouwen. Toen we bij het vlotten bouwen waren 

gingen we beginnen. Eerst moesten we leren de balken knopen en daarna 

moesten we 4 tonnen aan de balken vastknopen Toen gingen we het water 

in met ons vlot. We gingen varen maar we moesten eerst Juf Joanne 

oppikken en toen konden we gaan. We 

begonnen helemaal als laatst maar we 

haalden een vlot in omdat de helft van ons 

in het water ging en ons vlot duwen. 

Eenmaal aan het eind stonden de juffen en 

onze handdoeken klaar. 

Toen we weg gingen liepen we naar onze 

fiets, we stapten op onze fiets en gingen 

weer naar de Arendshorst. Toen we bij de 

Arendshorst aankwamen gingen we eerst 

beachvolleybal doen met bijna heel groep 8. Na het beachvolleybal gingen 

we eten, we gingen pasta eten. Juf Yvonne had het eten gemaakt. Toen we 

klaar waren met eten gingen we wat spelletjes doen zoals volleybal, 

pingpong, voetbal tafel en de rest deed zelf iets. Die avond was Thomas [de 

vader van Femke]de DJ tijdens de disco van groep 8, en Thomas ging eerst 

wat liedjes opzetten. Toen de disco begon ging iedereen dansen [bijna 

iedereen]. Iedereen was blij en er was chips en drinken. Toen de disco klaar 

was ging iedereen naar bed. Iedereen was doodop. De volgende dag ging 

iedereen inpakken. Na het inpakken gingen we eten en de lunch maken 

voor de middag. We pakten onze fiets en fietste naar de stad voor de 

stadsspeurtocht die we gingen doen. 

De speurtocht deden we in groepjes 

je moest foto’s zoeken en daarvan 

kreeg je letters en daar moest je een 

zin van maken. Na de 

stadsspeurtocht gingen we winkelen. 

Na het winkelen gingen we op de 

fiets en naar huis. Toen we bij school 

aankwamen stonden de ouders ons 

op te wachten. 

Dit was het einde van het kamp. Het 

kamp was heel leuk. 

 

Sjoerd Valk groep 8a. 


