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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
Wij werken vanaf maandag 31 oktober aan het leerdoel: 
“Communicatie”. 
Hierbij denken wij aan:  

- In allerlei situaties verschillende manieren van communicatie 
gebruiken. 

- Allerlei vormen van verbale en non-verbale berichten kunnen 
ontvangen, vertalen en beantwoorden. 

 
Afsluiting IPC groepen 1/2/3  
Al een aantal weken zijn wij aan het werk met het thema ‘Beestenboel’. Dit thema willen we graag in 
week 45 afsluiten met een bezoek bij kinderboerderij ‘Rossorum’ in Zevenaar. Hiervoor zoeken wij 
ouders die willen rijden en begeleiden. Het is de bedoeling dat we om 10.30 uur van school weg rijden 
en dat we rond 12.00 uur weer terug zijn. Via Social Schools kunt u zich opgeven als u ons kunt helpen. 
Hieronder vindt u de indeling van de groepen: 

- Maandag 7 november: Groepen 1/2/3a en 1/2/3c  
- Dinsdag 8 november: Groepen 1/2/3b en 1/2/3f  
- Donderdag 10 november: Groepen 1/2/3d en 1/2/3e  

 
Centraal prentenboek in de groepen 1/2/3 
Na de herfstvakantie (vanaf maandag 31-10) werken de kinderen rondom een centraal prentenboek. 
In de klassen zijn er die week allerlei activiteiten rondom een prentenboek. Dinsdag 1 november 
krijgen alle kinderen het centrale prentenboek mee naar huis. Voor thuis zit er ook nog een 
activiteitenboek bij. Leuk om dit met uw kind te doen. Het is de bedoeling dat het boek dinsdag 8 
november weer wordt ingeleverd. Hieronder ziet u per klas om welk boek het gaat. 
Dit zal tevens de start zijn van de uitleen van de Boekenpret boeken.  

Veel speel- en leesplezier! 
 
Groep:  Groep 1/2/3a en 1/2/3b Groep 1/2/3c en 1/2/3d Groep 1/2/3e en 1/2/3f 

Boek:  Plons! Kom uit je ei kleintje! Kleine ezel en jarige jakkie  

Afbeelding:  
   

 
Boekenpret groep 1/2/3 
Voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 starten we op dinsdag 8 november met Boekenpret. Alle 
kinderen hebben een witte tas met daarin een informatiebrief en een boek meegekregen. U kunt het 
uitgekozen boek dan samen met uw zoon of dochter lezen.  
Elke dinsdag nemen de kinderen de tas met het boek mee naar school, zodat ze het kunnen ruilen 
voor een ander boek. 
 



 
Expeditiedag 
We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste Expeditiedag! 
De kinderen van groep 1/2/3 zijn creatief aan de slag gegaan met het maken van een decor voor de 
afsluiting en in de groep hebben ze prachtige schatten gemaakt. Daarnaast hebben zij ook een gi-ga-
groene dans geleerd! 
 
De groepen 4 t/m 8 zijn groepsdoorbroken aan de slag gegaan met dansworkshops. Tussen de 
dansworkshops door hebben zij getekend voor de tekenwedstrijd. Het resultaat van de dag mocht er 
zijn en is door vele ouders bekeken tijdens de gezamenlijke afsluiting! 
 

OUDERS 

 
Kledinginzameling 
Dit schooljaar zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden voor de organisatie Bag2school. Op 
donderdag 17 november 2022 wordt alle ingezamelde kleding opgehaald. 
U kunt op dinsdag 15 november, woensdag 16 november en donderdagochtend 17 november tot 8.30 
uur uw zakken inleveren. U mag uw zakken bij het schuurtje neerzetten. 
Onderaan de nieuwsbrief treft u de flyer aan waarop staat welke spullen u mag inleveren. 
Voor iedere kilogram die wij inleveren ontvangen wij €0,30. Dit geld zal besteed worden aan 
materialen voor de kinderen. Wij hopen op een goede inzameling. 
 
Alvast bedankt, namens de oudervereniging 
 
Bijlagen: 

- Flyer Bag2School 
- Spooktocht C.V. de Vrolijke Drammers 
- Vakantie activiteiten Welcom 
- Voetbalinstuif Sprinkhanen 

 

AGENDA 

 
Vrij 21-10 Studiedag 
Ma 24-10 t/m vrij 28-10 Herfstvakantie 
Ma  21-11 t/m vrij 02-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Wo 23-11 Studiedag 
Ma 05-12 Sinterklaas 
Do 22-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 26-12 t/m vrij 06-01 Kerstvakantie 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: Flyer Bag2School 

 

 
  



Bijlage 2: Spooktocht C.V. de Vrolijke Drammers 

 

 
 
 



Bijlage 3: Vakantie activiteiten Welcom 

 

  



Bijlage 4: Voetbalinstuif Sprinkhanen 

 
 
 
 


