
 

Nieuwsbrief  Onderbouw                                        11 januari 2019 

 

Welkom 
Na de kerstvakantie is Sophie in de onderbouwgroep gestart. We heten haar van harte 
welkom! 
 
Thema winter 
Na de vakantie zijn we in de groep met het thema winter gestart. We hebben geluisterd naar 
het verhaal “kikker in de kou”, een leuk verhaal over kikker en zijn vriendjes varkentje, eend, 
haas en rat.  
De huishoek hebben we omgetoverd tot het huis van kikker en volgende week gaan we 
kikkerwoorden nastempelen. 
We hebben samen over het seizoen winter gesproken en hebben gezien hoe je van water ijs 
kunt maken. 

 
 

Buitenspelen 
Iedere dag spelen we samen buiten. In de groep hebben we besproken hoe je je lekker warm 
kunt kleden als je in de winter naar buiten gaat. 
Het zou heel fijn zijn als de kinderen een muts, sjaal en handschoenen mee naar school 
kunnen nemen! 
 

 
Gymkleding 
Volgende week gaan we weer gymmen. Het is fijn als alle fris gewassen gymkleding weer 
meer naar school wordt gebracht en in de gymtas gestopt wordt. Alvast bedankt! 
 
Juf Fleurine   
In de kerstvakantie is juf Fleurine bevallen van zoon Kees. Het gaat goed met moeder en 
zoon.  
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Voorleesdag 23 januari  

Op woensdag 23 januari start de week van de Nationale Voorleesdagen. Ook op onze 

scholen besteden we hier aandacht aan. Kinderen van groep 6-7-8  van EigenWijs of BB 

groepen van de Verrekijker mochten zich opgeven om voor te gaan lezen in de onder- en 

middenbouw groepen. We hebben veel vrijwilligers gevonden die dit leuk vinden. Deze 

kinderen oefenen een verhaal of een stuk uit een boek en gaan dit op 23 januari aan een 

groepje kinderen voorlezen. Het verhaal is gekozen door leerkrachten van de groepen waar 

voorgelezen wordt.  Het doel van deze activiteit is het vergroten van het leesplezier bij 

kinderen. Het leesplezier is ontzettend belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen. 

Misschien kunt u als ouder deze dagen ook een extra verhaaltje voorlezen aan uw kind of uw 

kind u eens voor laten lezen.  Veel leesplezier!  

Vakantierooster schooljaar 2018-2019  
Voorjaarsvakantie            04-03-2019 t/m 08-03-2019   
Tweede Paasdag              22-04-2019 
Meivakantie                      22-04-2019 t/m 03-05-2019   
Hemelvaart                       30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag       10-06-2019   
Zomervakantie                 08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 
Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland: 
woensdag 30 januari 2019 

dinsdag 19 maart 2019 

donderdag 6 juni 2019 

vrijdag 5 juli 2019 (calamiteitendag) 
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