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Peuters: 
 

Hij komt, hij komt de lieve goede sint…  
 
Het thema herfst zit er weer op. De komende weken gaan wij aan de slag met het thema Sinterklaas. Bij dit thema 
horen liedjes en dansjes die wij tijdens de peuterochtend zullen oefenen. Ons vriendje Puk helpt ons hier altijd bij.  
 
Oei oei sinterklaas is zijn baard kwijt. Wij gaan hem helpen en toveren deze terug. Ook gaan wij aan de slag met 
knutselwerkjes. Wij maken een mijter met de kleur rood. Wij scheuren en knippen snippers en wij stempelen peper-
noten op de strook van onze kroon.  
 
Tijdens het gymmen hebben de juffen een pietenparcours uitgezet en kunnen wij klimmen en klauteren als echte 
pieten!   
 
Kennen jullie de pietendans? Erg leuk om thuis te zingen en dansen…  

 

Heb je wel gehoord van de pieten de pieten  
Heb je wel gehoord van de pietendans  
Ze zeggen dat ik niet dansen kan  
Maar ik kan dansen als een pieterman  
Dat is 1 (zak op de rug)  
Dat is 2 (klimmen op het dak)  
Dat is 3 (balanceren op het dak)  
Dat is 4 (luisteren met je rechteroor)  
Dat is 5 (luisteren met je linkeroor)  
Dat is 6 (pakje in de schoorsteen doen)  
En dat is 7 (pepernoten strooien)   
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Onderbouw schoolontbijt: 

 
3 november hebben alle klassen samen      

ontbeten tijdens het Nationaal                  
schoolontbijt. We hadden een lopend buffet 
georganiseerd. Wat was het leuk om zelf je 

eten te gaan halen en dan samen met je     
klasgenoten op te eten. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Groep 1-2: 

Vrijdag 5 november zijn we op zoek gegaan naar paddenstoelen in het bos. Wat vonden de kinderen dit leuk! Ze 
konden de paddenstoelen bestuderen met vergrootglazen en spiegels. Wij willen graag alle vrijwilligers hiervoor  
bedanken om dit te kunnen realiseren met onze kleuters.   
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Groep 3a: 

 
 

Groep 3b: 

Tijdens de gym doen we soms aan bewegend leren. Zo doen we woordbingo. Bij woordbingo zoek je de woordjes 
door de hele gymzaal en kruis je ze aan op je bingokaart. We willen allemaal erg graag BINGO hebben! Zo combine-
ren wij lezen en bewegen. Ook hebben we in groepjes letters, die we al geleerd hadden, gemaakt met onze eigen 
lijven.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de rekenles in groep 3a wordt er 
hard gewerkt. We leren de cijfers, we leren 
tellen op verschillende manieren, ook met 
sprongen.  
 

We oefenen met + en -, we leren splitsen 
en nog veel meer.  
 
We hebben ook geoefend met meten. Sa-
men met een maatje hebben we alles in de 
klas gemeten.  
 
We leren zelfs om dingen te tellen die we 
niet kunnen zien.  
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Groep 4:  
 

Afgelopen weken is er in groep 4 veel veranderd. Ze 
hebben een tijdje in quarantaine gezeten en een 

nieuwe juf leren kennen. Ondanks deze                
veranderingen, blijven de kinderen goed            

vooruitgaan. Groep 4 werkt hard en is heel           
enthousiast in alles wat geleerd wordt. Vaak wordt 

er gezegd dat de tijd veel te snel gaat!  
Bij Topontdekkers hebben de kinderen alles over 
groeien geleerd. Er kwamen veel babyfoto's mee 

naar school waarbij ze raadden bij wie die hoorden. 
Ze hebben de eigen hoofdletter geborduurd,        

onweer gemaakt met muziek en tekenen, en zijn nu 
schoorstenen aan het knutselen.   

 
 
 
 

 

Groep 5:  
De maand november is ook al weer voorbij! 

Hieronder zetten we wat op een rij.  
Deze maand hebben we bij Topontdekkers 
samen gewerkt met groep 6. Wat kunnen 

wij van hen leren, maar ook wat kunnen zij 
van ons leren? We hebben lekker gesnuis-

terd in de Nederlandse cultuur. Wat is er 
typisch Nederlands? Dit alles hebben we 
samen verwerkt tot een mooie collage in 

een schoenendoos.  
Op 3 november hadden we Nationaal 

Schoolontbijt. Heerlijk! Allemaal verse en 
lekkere dingen stonden ons in de klas op te 

wachten, wanneer we op school aankwa-
men. We hebben lekker een uurtje kunnen 
smullen en nadien zijn we weer aan de slag 

gegaan.   
Op 25 november hebben we onze schoen 
gezet! We maakten mooie tekeningen en 

briefjes voor de Sint en staken deze in onze 
schoen. Wanneer we de dag nadien op 

school kwamen, waren al onze tekeningen weg! Hier lag dan voor ieder kind een mandarijn, een lollypop 
en een doosje stiften. Van de stiften hebben we diezelfde dag, goed gebruik van gemaakt!   
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Groep 6: 

Net voor de herfstvakantie op maandag en dinsdag is groep 6 weer gestart 
als "hele" groep. Wij zitten op die dagen in de aula. De eerste dagen was 
het even wennen, maar ondertussen vinden we het erg gezellig. Op die 
dagen is er meer tijd voor instructie zodat de kinderen op de andere dagen 
meer tijd hebben voor het inoefenen van de lesstof.  
 
Met rekenen zijn we opnieuw aan het trainen voor de tafels. Sommige kin-
deren hebben deze nog niet goed genoeg onder de knie, maar zijn erg be-
langrijk bij het oplossen van diverse rekenproblemen. Helpt u mee ze wat 
meer te oefenen?  
 
Bij spelling hebben we het over woorden die je schrijft met c/s en c/k en 
werkwoordspelling in verledentijd (‘t kofschip).  
 
Bij topontdekkers werken we samen met groep 5. De leerlingen uit groep 
6 werken coachend samen met een groep 5 leerling. Het thema waar we 
nu mee bezig zijn is "Cultuur en vriendschap". We hebben al een collage 
gemaakt in een schoenendoos over "typisch Nederland" en zijn nu bezig met een poster over eten uit an-
dere landen.  
 
Groep 6 & 7: 
Woensdag 3 november vond het nationaal schoolontbijt plaats. Een deel van de ochtend hebben we sa-
men ontbeten. Gezellig en ook goed om uit te wisselen wat er zo 's morgens gegeten wordt.  
 
Na een spannende voorronde in de klas zelf vond 18 november de schoolfinale plaats van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. De jury heeft besloten dat Fenja onze school mag vertegenwoordigen als voorleeskam-
pioen. Daar zijn we als groep 6&7 maar wat trots op.  

  
Op dinsdag en donderdag is het gym. Op dinsdagen is 
het toestelles en op donderdag spelles. Eén van de spelen deze 
maand was stokbal. Een leuk spel waarbij het niet alleen gaat om 
afgooien en afweren, maar ook samenspelen.   
 
Sinds deze maand zijn Mo en Lotta in de klas gekomen. Twee 
handpoppen van meester Erik. In een volgende nieuwsbrief ver-
tellen we daar meer over.   
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Groep 8: 

De gele Amerikaanse schoolbus  

Donderdag 11 november kwam de gele Amerikaanse 

schoolbus langs. De kinderen van groep 8 kregen een 

gastles over energydrank, alcohol en roken.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkamp  

Het is al even geleden maar voor de herfstvakantie is groep 8 op schoolkamp naar camping De Vogel ge-

weest. We vertrokken met een klein miezer buitje maar deze was gelukkig snel voorbij. We hebben ge-

sport in de gymzaal van Vogelwaarde, levend stratego gespeeld in het bos, een speurtocht op de skelter 

over de camping gedaan, gezwommen en bovenal genoten en gelachen!   
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LBB:  

Schaken, buitenspeelgoed het project Macht, recht en samenleving in LBB  

In de afgelopen maand hebben we in onze groep hard gewerkt aan het project Macht, recht en samenle-

ving. De kinderen hebben onder andere in groepjes een eigen spel gemaakt over de trias politica, dat na-

tuurlijk ook echt gespeeld is. Inmiddels is het project bijna ten einde en zullen we in december met een 

nieuw project starten.   

Verder zien jullie op de foto's ons nieuwe buitenspelmateriaal en de schaakuitwisseling met basisschool de 

Steiger in Terneuzen.   
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Nieuws van BSO de Tivoli: 

Wat een dolle pret, de sint en zijn pieten zijn weer in het land! 

Wij kunnen niet wachten tot ze langskomen op de BSO en zijn druk bezig om de klas tip top in orde te 

maken voor de komst van de Sint en zijn pieten. Wij verkleden ons als sint en piet en zorgen voor er-

voor dat het paard ozosnel niks te kort komt. Wij oefenen met cadeautjes inpakken en zorgen goed 

voor onze stoomboot. Ook maken wij mooie tekeningen en verlanglijstjes voor in onze schoen. 

Tijdens de sport BSO zorgen meester Bert en juf Maartje voor pietengym. Zo kunnen wij een beetje 

oefenen met balanceren, slingeren van dak naar dak, springen van de daken en natuurlijk het gooien 

van cadeautjes door de schoorsteen. Tijdens deze periode van het jaar smikkelen wij ook van de pe-

pernoten. Dat smaakt ons goed!  

Tot snel op onze BSO lieve Sint en Piet.  
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Nieuws van BSO Foxkidz : 

Sinterklaas deed weer zijn intrede in het land en dat bleef op de BSO natuurlijk niet onopgemerkt. We 

hingen slingers op, bakten pepernoten, deden pepernootbingo en hielden een Sinterklaasquiz. We orga-

niseerden een pepernotenspeurtocht en maakten tekeningen en verlanglijstjes.  Kortom, we waren erg 

in de ban van het Sinterklaasfeest, dat we op 2 december hopen te vieren. 

Naast alle activiteiten rondom de Goedheiligman, was er ook nog ruimte om te experimenteren met re-

cepten. Zo bakten we een taart van allerlei restjes en werd dat recept weer toegevoegd aan het BSO-

receptenboek. 

Ook zijn we aan de slag gegaan met het inrichten van kleine doosjes-vol-geluk. We mogen er tekenin-

gen, tekstjes, kleine knutselwerkjes en wat lekkers in doen. Deze doosjes gaan rondom de kerstdagen 

naar eenzame ouderen, om ze hiermee te verblijden.  

Voorlopig blijven we in de feestmodus hangen, want we gaan het Sinterklaas- en Kerstfeest vieren en 

daar hebben we onze handen aan vol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


