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Week tegen pesten  

 

Deze is het de Week Tegen Pesten met het thema ‘Wees een held voor 

elkaar’. We hebben deze week extra aandacht besteed aan het thema 

pesten. Zo is bijvoorbeeld het verschil tussen plagen en pesten besproken 

en hebben we een heldengame gespeeld.  

 

 

 

Kinderboekenweek 
 

 

De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2019. Het thema van 
de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Met een boek kun je elke reis maken 
die je wilt en daarom zullen we tijdens de Kinderboekenweek per clustergroep stilstaan bij boeken rondom dit 
thema. Met een leuke opening in de klas willen we de kinderen stimuleren om meer te lezen. Vraag uw kind thuis 
ook eens naar wat we met de Kinderboekenweek doen op 
school! 

 
 
Excursie groepen 6 Oliemeulen 
 
 
Vrijdag 11 oktober staat er een excursie gepland naar de Oliemeulen te Tilburg. We worden daar om 9.00 uur 
verwacht. Het zou fijn zijn als de leerlingen dan om 8.15 uur op school zijn, zodat we tijdig naar Tilburg kunnen 
vertrekken. De excursie zal om 11.30 uur afgelopen zijn, waardoor we rond 12.15 uur weer op school arriveren. 
 
Op dit moment hebben we al enkele aanmeldingen van ouders om te rijden, waarvoor dank, maar we zijn nog op 
zoek naar meer ouders die kunnen rijden naar Tilburg. Mocht u deze dag kunnen rijden, stuur dan een mail naar 
de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt! 

 



 

 
 

Huiswerk 
 

 

Vandaag hebben de leerlingen een leerblad van Engels mee naar huis gekregen. Vrijdag 4 oktober is de toets van 

Engels. In de klas is besproken hoe leerlingen de woordjes kunnen oefenen. Voor de toets is het belangrijk dat de 

woordjes van Nederlands naar Engels en Engels naar Nederlands geleerd worden. Het is een schriftelijke toets, dus 

we kijken ook naar de schrijfwijze van de Engelse woordjes. Op de website www.wrts.nl kunnen de leerlingen gratis 

een account aanmaken en de woordjes in een woordenlijst zetten om te oefenen. Veel succes! 

 
 
Schoolfotograaf 

 
 

Op dinsdag 1 oktober komt de schoolfotograaf. Het is belangrijk dat leerlingen voor deze  
dag geen witte kleren aan doen i.v.m. de achtergrond. Na schooltijd is er ook  
een mogelijkheid om foto’s met broertjes/zusjes te maken.  
Als u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken we u om dit  
van te voren aan te geven. U kunt hiervoor mailen naar: g.vandooren@veldvest.nl.  
  
 

Verzoekje 
 
 
In verband met traktaties willen we u vragen om de allergieën en dieetwensen van uw kind via de mail door te geven 
aan de groepsleerkracht.  
Rachel Smets- van Deurzen (r.smets@veldvest.nl) 
Yvonne Heesakkers-Linssen (y.heesakkers@veldvest.nl)  
 
 
 

Week van de pauzehap   

 
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken de leerlingen met ‘Ik eet het beter.’ De 
interactieve lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een speelse manier 
bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun 
eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van 
lekkere producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op samen 
doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook 
daarbuiten!  
 
 

 
Verjaardagen 
  
 
Zondag 29 september wordt Zion 9 jaar. 
Zaterdag 5 oktober wordt Storm 9 jaar. 
Donderdag 10 oktober wordt Marlon 10 jaar. 
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Agenda 

 
 

- Woensdag 2 oktober t/m zondag 13 oktober: Kinderboekenweek ‘Reis je mee?’ 
- Dinsdag 1 oktober: Schoolfotograaf 
- Vrijdag 4 oktober: toets Engels 
- Vrijdag 11 oktober: Excursie Oliemeulen 
- Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober: herfstvakantie 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne en Rachel         

Volgende Zesje: vrijdag 11 oktober 


