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De openingsviering: 
 
Op de eerste woensdag van het schooljaar zijn we met de hele school bij elkaar  
gekomen voor de openginsviering. We hebben samen gedanst en gezongen. Ook 
hebben we naar het verhaal van het vogeltje Coco geluisterd die het heel spannend 
vond om voor de eerste keer te vliegen. Er werd ook een grappig gedicht over  
wereldkampioen worden door te oefenen met vallen en opstaan verteld. Op de    
foto's zie je een sfeerimpressie van de openingsviering. Na de viering kregen we 
een lekker appeltje en glaasje siroop.  
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Onze peuters: 
 
Lieve allemaal,  
wij hopen dat jullie hebben genoten van de zomervakantie! Wij zijn van start ge-
gaan met het thema ‘worden wat je worden wil’. In onze klas vind je een restaurant 
waar de kok kan koken, een winkel waar de verkoopster werkt, in de bouwhoek 
kunnen de bouwvakkers aan het werk  gaan en in de kapsalon verzorgen wij de ha-
ren van onze vriendjes en vriendinnetjes.  
 
Bij een nieuw thema horen ook nieuwe liedjes. Wij zingen het lied de wielen van de 
bus. In de bus zitten allemaal mensen die naar hun werk gaan; 
de kapper in de bus zegt knip knip knip… 
de kok in de bus doet roer roer roer… 
de politie in de bus zegt stopt u maar… 
 
Er staan ook weer nieuwe knutselwerkjes op het programma. Wij maken onze eigen 
koksmuts en smeren een boterham met zelfgemaakte smeersels. 
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Groep 1: 
 
De meeste kinderen uit groep 
A zijn naar groep 2 gegaan. 
Gelukkig heeft juf Esther nog 
wat hulpjes over om de  
nieuwe kinderen die net vier 
geworden zijn te helpen.  
Om er een fijne groep van te 
maken, doen we allerlei  
activiteiten om elkaar beter te 
leren kennen.  
Ook moeten de nieuwe  
kinderen alle afspraken nog 
leren en dat zijn er best veel. 
Hoe loop je met een schaar, 
hoe ruimen we goed op  
enzovoorts.  
 
Iedereen kent de afspraken 
steeds beter en we hebben 
het gezellig met elkaar.  

Groep 2: 
 
Het nieuwe schooljaar is weer 
begonnen en in groep 2 zijn wij 
al hard aan het werken. De     
eerste weken hebben wij  
spelletjes en opdrachten gedaan 
uit de Gouden weken om de 
groep te leren kennen.  
Vervolgens zijn wij met het   
thema beroepen aan de slag  
gegaan. Zo hebben wij nu in de 
klas een ijswinkeltje, in de 
bouwhoek kunnen we een  
doktersbed maken en ook buiten 
kunnen we lekker bouwen.  
Tijdens dit thema gaan wij nog 
meer beroepen leren en leren 
wij wat er bij al die verschillende 
beroepen hoort.  
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Groep 3A:  
 
Het schooljaar is nog maar 
enkele weken oud.  
Toch hebben we in groep 3A 
al veel geleerd.  
 
Zoem de bij helpt ons bij het 
leren lezen. Op de letterdoos 
kunnen we al woorden en 
zinnetjes leggen.  
De letters die we geleerd 
hebben kunnen we ook al 
schrijven.  
 
We kunnen al bijna alle  
cijfers schrijven en weten al 
wat een getallenlijn is.  
 
We hebben zelfs al op 
het Chromebook leren  
werken.  

 
Groep 3B:  
 
Wat hebben we al veel  
geleerd in groep 3.  
 
De eerste weken hebben we 
al gelijk de letters i, k, m en s 
geleerd, waardoor we ook al 
gelijk de woordjes ik, kim, sim 
en mik konden lezen.  
We hebben ook al woordjes 
en zinnen gemaakt op de  
letterdoos.  
 
Zelfs de cijfers hebben we al 
leren schrijven op de juiste 
manier.  
 
Kortom we hebben al veel  
geleerd!   
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Groep 4:  
 
In groep 4 is het heel  
gezellig, maar er wordt ook 
heel hard gewerkt.  
De kinderen in groep 4 zijn 
allemaal kanjers! We leren 
veel nieuwe dingen en zijn  
gestart met Snappet. Ook  
kunnen we héél mooi    
schrijven en leren we nu 
hoofdletters.  
Iedereen is heel lief voor  
elkaar en we helpen elkaar 
heel goed.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Groep 5:  
 
Week 3 zit erop! We deden het op 
en top!  
Het ging als een trein en dat vond 
de juf super fijn!  
We gaan knallen, met z’n allen!  
 
We gaan er samen aan werken om 
een fantastisch jaar te creëren !  
Samenwerken, samen leren, samen 
foutjes maken en vooral samen  
plezier hebben, want dat is  
belangrijk.  
Hiernaast ziet u onze creatieve  
momenten. De mindmaps van 
Topontdekkers, onze  
klas-slogan en onze  
fantasie-wereld.    
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Groep 6-7  
We zijn er dit jaar met z'n allen ingevlogen zoals te zien is als je onze klas binnen-

komt. 

 

De eerste weken hebben we 

veel tijd gestoken in elkaar   

leren kennen en welke          

afspraken we met elkaar    

kunnen maken. Op donderdag 

staat er muziek op het rooster. 

Op de foto's is te zien hoe we 

als “Boomwhacker-orkest” het   

liedje “The Lion Sleeps         

Tonight” met z'n allen         

vertolken. 

 
 
 

 
Groep 6-8 
 

We zijn dit schooljaar gestart 

met het thema: Beestenbende. 

De kinderen van groep 6/8  

hebben al een collage gemaakt 

over apen en/of vlinders. Groep 

8 is nu bezig met een  

anatomische tekening van een 

vlieg. We hebben verschillende 

vliegen “geplet” en deze door de  

microscoop bekeken. Van zo 

dichtbij zijn ze soms best een 

beetje eng! 

De kinderen van groep 6 zijn nu 
bezig met een presentatie over 
de giraffe.  
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LBB-groep 
 
Gouden weken in LBB 

De eerste weken van dit schooljaar zijn we van start gegaan als gouden weken. 
Weken waarin we elkaar (weer)  beter hebben leren kennen door het doen van 
coöperatieve spelletjes en waarin de schoolregels zijn besproken. Aan de hand van 
deze schoolregels hebben we ook samen bepaald wat voor groep we willen zijn en 
wat we daar voor moeten doen. Deze afspraken hebben we allemaal ondertekend 
en ze zullen regelmatig terugkeren, wanneer we aan onze deugdenboom werken, of 
tijdens andere momenten.  

De kinderen hebben in deze eerste weken o.a. laten zien dat ze respect voor elkaar 
hebben en behulpzaam zijn en dat was dan ook meteen een mooie brug naar onze 
eerste tekenles met als thema: "Wij hebben oog voor elkaar”  
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BSO Foxkidz: 
 
Nieuws van BSO Foxkidz: 
  
Zowel aan het einde van het schooljaar, als aan het begin van het nieuwe  
schooljaar, hielden we een gezond feestje met lekkere hapjes en buitenactiviteiten. 
Ook de verse aardbeien uit ons eigen moestuintje, die de natte zomer goed  
doorstaan hadden, stonden op het menu.  
 
Op Prinsjesdag, 21 september, hadden we een workshop met een koninklijk tintje, 
gegeven door twee dames van De Inspiratieveranda. Na een kort verhaaltje en een 
ontspanningsoefening, maakten we onze eigen gouden fotolijstjes waar we een foto 
van onszelf, getooid met een mooie hoed, in deden. Ook aten we er een lekker 
taartje bij. Het was een feestelijke middag. 
 
Het thema voor oktober is "herfst". Daar gaan we zowel buiten als binnen mee aan 
de slag. 
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BSO de Tivoli 
 

Lieve allemaal,  
 
wij hopen dat jullie een fijne zomervakantie gehad hebben! Wij zijn blij dat wij weer 
met jullie kunnen spelen op de BSO. Ook de sport BSO is weer van start gegaan. 
Op maandag sporten wij samen met juf Maartje van Hulst voor elkaar en op  
donderdag sporten wij samen met meester Bert van Hulst voor elkaar. Het eerste 
blok gaat door tot aan de herfstvakantie. Iedere week hebben de juf en meester 
leuke, uitdagende spelletjes voor ons bedacht waar de kinderen  
enthousiast aan mee doen!  
 
Op de BSO zijn wij aan de slag gegaan om onze tuin netjes te maken. De wilgenhut 
hebben wij ingevlochten en wij zorgen ervoor dat alle plantjes er netjes bij staan. 
Ook worden er weer hele mooie kunstwerken gemaakt met papier, klei, blokken 
noem het maar op…  
Wij kijken uit naar nog meer speelplezier de komende weken!  
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Fysio Martine de Nijs: 
 
Aan de hand van de klassenobservaties een klein stukje informatie van de fysio over 
de pengreep: 
 
Een goede pengreep is de belangrijkste voorwaarde voor 
een leesbaar handschrift. Een 3 puntsgreep is het meest 
efficiënt maar varianten hiervan zijn ook prima. Het gaat 
erom hoe het potlood  in de hand beweegt. 
 
  
Door veel kleurkilometers te maken zullen de meeste kinderen een dynamische 
greep ontwikkelen. Door kleine kleurplaatjes te kleuren stimuleer je de bewegingen 
in de vingers. Naast kleuren is  tekenen ook heel zinvol om verschillende  
bewegingsvormen aan te leren.  
 
De letters in groep 3 bestaan ook uit een combinatie van verschillende bewegings-
vormen. Verder zijn strijkkralen, lego, knex, klei, magnetics ook goed voor de ont-
wikkeling van de fijne motoriek, kracht, krachtsdosering en handsamenwerking. 
Dus af en toe de ipad inwisselen voor tekenen en kleuren. 
 
 

 
 
 
 
 


