
 

Nieuwsbrief  groep KD                            vrijdag  25-01-2019 week  2 

 
 
thema 
We zijn in de kleutergroepen volop bezig met het thema:  ‘De Verhalenman’.  
 
De verhalenman is iemand die verhalen verzamelt en weer doorvertelt aan anderen.  Hij heeft altijd 
een koffer bij zich. Hier zit een voorwerp in, waar hij een verhaal over vertelt.  
 
Nu hebben verschillende kinderen de koffer al mee naar huis gekregen 
zodat zij de kans krijgen om hun verhaal te vertellen, als een echte 
verhalenman! Wanneer uw kind het koffertje mee naar huis krijgt, mag 
hij/zij daar een voorwerp in doen. Bij dit voorwerp moet uw kind een 
waargebeurd of verzonnen verhaal kunnen vertellen in de kring. 
Het mag een vrolijk, spannend, verdrietig  of gek verhaal zijn.  
Het is fijn als u dit verhaal thuis al een keer met uw kind oefent.  
 
Het is de bedoeling dat als uw kind de koffer mee naar huis krijgt, de 
koffer een dag later weer mee terug naar school komt. Dit zodat zoveel mogelijk kinderen hun 
verhaal kunnen doen. 
 
Op  vrijdagochtend 22 februari is de afsluiting van het thema gepland. Hierbij bent u van harte 
uitgenodigd om naar de voorstelling van de klas te komen kijken. U krijgt nog een persoonlijke 
uitnodiging, waar de tijd in vermeld staat. maar hou alvast een gaatje vrij in de agenda. 
 
 
Letter van de week 

Vorige week is de letter ‘g’ aangeboden in de klas. Hierbij hoort het volgende “klankgebaar”: 

 
 
 

              

                     

Deze week zijn de letters ‘o’ en ‘oo’ aan de beurt. Bij deze letters horen de volgende “klankgebaren”:  

 

 

 

 

De kinderen mogen weer spullen meebrengen die beginnen met de letters ‘o’ en ‘oo’.  We leggen 

deze spullen op de letterkast.  



Welke schrijfletters gebruiken we in groep 1-2? 
Veel kinderen willen graag hun eigen naam of andere woorden schrijven.  
Ze vragen dan vaak aan hun ouders om het voor te doen.  
Hieronder ziet u de letters die wij op school gebruiken.  
We gebruiken nog geen hoofdletters.   
 

 
Toetsen 
We zijn inmiddels gestart met de toetsen voor de kleuters uit groep 1 en 2. 
De toetsen worden afgenomen in kleine groepjes. Zij krijgen een boekje met allerlei opdrachten op 
het gebied van rekenen of taal. 
Ondanks dat de toets-situatie een ongewone situatie is voor de kinderen, proberen we de situatie zo 
ontspannen mogelijk te houden. We hebben het met de kinderen niet over “toetsen”, maar over 
“werken in een boekje”. 
De resultaten zullen we met u bespreken in de gesprekken die in februari gepland zijn. 
 
 
Nieuw kind in de groep 
Deze week is Dunya bij ons in de groep gestart. We wensen je veel plezier op school Dunya!  
 
 
Nationale voorleesdag 
Afgelopen woensdag was het nationale voorleesdag. We hebben daar op een leuke manier een zijn 
er verschillende kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 in tweetallen gaan voorlezen bij de kleuters. Ze 
hebben dit van te voren goed geoefend met elkaar. Het was leuk om te zien met hoeveel 
enthousiasme ze hiermee bezig waren.  Zowel de kleuters als de oudere leerlingen hebben het als 
heel leuk ervaren. 
 
 
 



Winterkleding 
Ook met de kou gaan de kleuters buiten spelen. Het is fijn als ze dan ook handschoenen en/of een 
sjaal bij zich hebben. We merken dat veel kinderen het nog moeilijk vinden om hun jas, 
handschoenen en/of een sjaal aan te doen. Wij willen ze daar graag bij helpen, maar het is fijn als de 
kinderen dit ook zelf kunnen. Wij willen dan ook vragen of jullie dit thuis ook willen oefenen.  
 
 
Carnaval 
Het duurt nog even, maar vrijdag 1 maart is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar ouders, 
ooms, tantes, opa's of oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich 
hiervoor wil opgeven. Aanmelden kan via: j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties. 
 
 
Koningsspelen 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders en 
oppasouders) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee 
klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 
 
Graag voor 4 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl. 
In de mail graag het volgende vermelden: 
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening 
mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

helpen met klaarzetten 
begeleiden van een activiteit 
helpen met opruimen na afloop                                                               

 
In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 
 
Parkeren 
In de ochtend valt het op dat er steeds meer auto’s parkeren op de van Aelstlaan. We willen u erop 
attenderen dat deze uitsluitend zijn bedoeld voor de taxi’s en ouders met een invalideparkeerkaart. 
 
 
Agenda  
- Woensdag 30 januari hebben de kinderen vrij want dan is er een studiedag 
- Op 26 en 28 februari zijn de rapportgesprekken 
 
 
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 8 februari.  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Reina en Willeke 


