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Onze peuters: 
 

Het thema “worden wat je worden wil” zit er weer op. Na de herfstvakantie gaan wij aan de slag met het 
thema regen. 

Er hangen grote regenwolken in de lucht en er spatten regendruppels op de straten. Wat is er leuker dan 
lekker stampen in de plassen. 

Wat gaan wij doen? Als ons vriendje Puk buiten wil gaan spelen, wat moet hij dan aandoen? Ojee… het 
regent, zo kan je dan toch niet naar buiten. Wat moeten we dan aandoen en hoe voelt de regen? Zouden 
we zelf ook regen kunnen maken, grote druppels en kleine druppels. 

De paraplu, die hebben we nodig, maar hoeveel kinderen passen er onder de grote en onder de kleine   
paraplu. Wat gebeurt er nou als het hard gaat waaien….. 

Ook gaat er weer geknutseld worden met verschillende materialen en technieken. Kortom weer een      
thema vol leerzame elementen. 
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Onderbouw: 

Afgelopen maand hebben we in de onderbouw verschillende activiteiten gehad. Hieronder kunt u foto’s en 

een stukje tekst vinden over deze activiteiten.  

Sportdag: 

We begonnen de sportdag met de aanmoedigingen van de bovenbouw aan de onderbouw. De kinderen 
van de onderbouw renden fanatiek een rondje van 400 meter over de atletiekbaan. Daarna ging de  
onderbouw terug naar het voetbalveld waar vele vrijwilligers klaar stonden om een spelletje te                
begeleiden. Iedereen heeft goed   meegedaan en daar een mooi diploma voor gekregen. De regen mocht 
de pret deze dag niet drukken. Wij willen graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de     
sportdag!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderboekenweek: 

Dit jaar ging de Kinderboekenweek over ‘worden wat je 
wilt’. Eerst hebben we een leuke opening van de Kinderboe-
kenweek gehad met een toneelstuk van groep 8. We kregen 

bij dit thema ook bezoek van een  
ambulance en een brandweerwagen. 
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Ambulance bezoek  
7 oktober kwam op de locatie Sportlaan de ambulance op bezoek.  Alle klassen mochten gaan kijken en 
wat hebben we het leuk gevonden. We mochten van alles bekijken. Er mochten zelfs een aantal kinderen 
op de brancard liggen. Ook mochten we door de ambulance lopen om te kijken wat er allemaal in zat. 
En de klapper was natuurlijk wel de zwaailichten en sirene.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandweerbezoek  
Vrijdag 15 oktober kwam de brandweer wat uitleg geven. We mochten hier ook alles bekijken in de nieu-
we brandweerwagen. We hebben een wedstrijdje gedaan met slang uitrollen en terug oprollen. En we 
mochten als laatste allemaal een keer met de brandspuit een bal van een pion afschieten. Natuurlijk liet de 
brandweer ook nog even zijn sirene horen. Wat hebben wij genoten van deze bezoeken. 
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Groep 5:  
 

Afgelopen maand hebben we heel veel dingen kunnen ontdekken! Op donderdag en dinsdag hebben we 
onze eerste ouder-kindgesprekken gehad. Onze eerste gesprekken, waar ook de kinderen bij mochten zijn 
en wat waren ze nerveus! Op maandag 11 oktober hadden we samen met groep 6 een boeken-
carrousel met juf Marleen van de bibliotheek. We hebben met z’n allen lekker samen gesnuisterd in boe-
ken, gefantaseerd en heel veel andere gekke dingen. Wat was dat toch leuk! Op woensdag 13 oktober was 
het sportdag. Helaas hadden de weergoden het idee dat we veel gekoeld moesten worden, maar toch 
heeft het de pret niet kunnen bederven. We hebben enorm genoten en op vrijdag was de prijsuitreiking!   
 
Na al deze drukke dagen en niet vergeten, het harde werken in de klas, zijn wij klaar voor een heerlijke 
week herfstvakantie!   
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Groep 6-7 

 

 

Bij Wereldoriëntatie hebben de kinderen een lapbook gemaakt. Bij groep 
6 was de opdracht om op zoek te gaan naar snelle en langzame dieren en 
groep 7 onderzocht waarom sommige dieren elkaar nodig hadden. Naast 
het presenteren zijn de resultaten ook tentoongesteld aan groep 5.   

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 2021 met als thema : Worden wat je wil. We hebben 
in de klas een Beroepenmuseum gemaakt. De meegebrachte spullen zijn 
ondergebracht in verschillende sectoren zoals oa Handel &               
Dienstverlening, Sport en Cultuur, Techniek Productie & Bouw,               
Justitie en veiligheid.   
 

 

 

 

 

Muzikaal is het niet alleen zingen en muziek maken, maar ook een aantal 
lessen een eigen muziekstuk schrijven. Met hulp van ritmekaarten,     
instrumenten en een uitleg worden de eigen geschreven werken al     
geoefend.   
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Groep 6-8: 

Toneel, voorlezen en sporten  

Wat hebben we een leuke periode achter ons liggen. 

De Kinderboekenweek hebben we geopend met een 

toneelstuk. De kinderen van groep 8 hebben een  

toneelstuk voorbereid en mochten een optreden ge-

ven voor de peuters en de kinderen van groep              

1 tot en met 4.   

 

 

 

 

 

Woensdagochtend 13 oktober hadden we de sportdag. We begonnen de ochtend met een klein buitje, 

maar dit mocht de pret niet drukken.   

Vrijdagochtend hebben we de voorrondes voor de voorleeswedstrijd gehouden. Maud, Esmee, Emilka en 

Ashley hebben gestreden voor de titel: voorleeskampioen van groep 6/8. Het was een spannende strijd en 

Esmee mag het in de hal op gaan nemen tegen de andere finalisten.   
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LBB:  

Project Macht recht en samenleving in LBB  
 

In de maand oktober zijn we in de Leonardogroep aan de slag gegaan met het project 
Macht, recht en samenleving. Drie begrippen die niet zonder elkaar kunnen. We hebben het in 

de eerste weken van dit project onder andere gehad over wat een samenleving is, 
van welke samenlevingen we deel uit maken, normen, waarden, rechten en wetten. Ook zijn we terug in 

de tijd gegaan en hebben we onze eigen naam in spijkerschrift geschreven.   
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Nieuws van BSO de Tivoli 

Op de BSO zijn wij druk aan de slag gegaan om onze klas zo mooi mogelijk te versieren voor             

Halloween. De kinderen hebben hard gewerkt aan een Halloween slinger.  

Met het regenachtige weer worden er door de jongens ook bouwwerken gemaakt en spelen wij     

gezelschapsspelletjes met elkaar.  

 

Ook gaan wij aan de slag om onze klas herfst klaar te maken. We gaan op zoek naar herfstspullen en 

maken een thema tafel. We verzamelen kastanjes en verschillende bladeren waar wij mee kunnen 

spelen in de winkel en waar wij mee kunnen knutselen. 

  

Na de vakantie begint weer een nieuw blok van de Sport BSO waar er weer gedacht is aan leuke nieu-

we activiteiten! Wij hebben er zin in! 
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Nieuws van BSO Foxkidz  

In oktober kon er nog steeds veel buiten gespeeld worden, ook al was het soms guur. We zagen in de 

tuin allerhande vreemde en bekende diertjes en verzamelden ze.  Ook werd er een                                

paddenstoelenspeurtocht georganiseerd, die helaas maar weinig opleverde. Daarnaast werden er  

kunstwerken gemaakt met natuurlijke materialen uit de tuin. Ook probeerden we nieuwe (herfst)       

recepten uit voor in ons BSO-receptenboek en organiseerden we weer een gezonde high-tea. Toen de 

bomen werden gerooid in de omgeving en we bang waren dat de eekhoorn nu geen huis meer zou    

hebben, werden er zelfgemaakte posters met de tekst "Laat de bomen staan!" opgehangen op de      

bomen achterin de tuin. Gelukkig hielp het: de bomen bleven gespaard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van de maand november gaan we weer toeleven naar het Sinterklaasfeest en daarnaast blijft 

"herfst" het leidende thema. 
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Kiwistickers:  

Op de locatie Sportlaan hebben wij met zijn allen weer kiwistickers gespaard. Als we 300 stickers sparen, krijgen we 

20 kiwiballen waar we lekker mee kunnen spelen en leren. 

Ook dit jaar is het weer gelukt om de ballen bij elkaar te sparen. De ballen zijn besteld en in februari 2022 komen de 

ballen binnen. 

We willen jullie allemaal bedanken voor de hulp. 

 


