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27 september 2019 
 

 

 

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!  

 

Stagiaire in groep 7B 

 

Mijn naam is Iris Rutten. Ik ben 17 jaar oud en ik loop nu stage in de klas van juf Desi. Mijn stagedagen in de week 

zijn de maandag en de dinsdag. Voor mijn opleiding heb ik de opdracht gekregen om op twee momenten te filmen. 

Hierin wil men zien hoe ik voor de klas sta. Dit houdt in dat ik een camera achter in de klas neerzet die alle 

handelingen filmt. Later op school gaan wij dit bespreken en achteraf wordt dit beeld vernietigd. Om dit tot een 

succes te brengen kunnen de kinderen uit groep 7B dus ook op film verschijnen. Mocht u het hier bezwaar tegen 

hebben kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar het volgende email-adres: d.vandepol@veldvest.nl. 

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dit graag. 

 

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. Wilt u een foto van al uw kinderen samen? Dan kan dit na schooltijd geregeld worden. 
Wel graag van te voren even aan geven (zie brief bij de vorige nieuwsbrief van school).    

 
Kinderpostzegels 
 
 
Afgelopen woensdag 25 september hebben de kinderen de enveloppen voor de Kinderpostzegels mee naar huis 
gekregen. De leerlingen zijn al fanatiek bezig met verkopen van de zegels.   
 
Op woensdag 2 oktober moeten de bestellijsten weer ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. 
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Week van de pauzehap  
 
 
Van 7 tot en met 11 oktober is het de Week van de Pauzehap. Tijdens deze week maken we gebruik van een 
interactief lesprogramma waarbij de leerlingen ervaren en leren hoe lekker het is om te kiezen voor gezonde 
tussendoortjes. De leerlingen leren daarbij heel veel verschillende pauzehappen uit de Schijf van Vijf kenen. Bij een 
gezonde pauze hoort niet alleen goed 10-uurtje, ook lekker bewegen en ontspannen zorgen voor energie. De Week 
van de Pauzehap zorgt ervoor dat de leerlingen nieuwe inspiratie en suggesties opdoen voor tijdens de pauze. 
 
Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen een verantwoorde pauzehap aangeboden. Die dagen 
hoeft uw kind dan ook geen eigen fruit mee te nemen. Dit mag natuurlijk wel. 
 
 

Voorstelling ‘Vrij land’ 
 
 
Op vrijdag 20 september zijn de groepen 7 en 8 naar de voorstelling ‘Vrij land’ gegaan in de Schalm. Het was een 
indrukwekkende voorstelling met een live orkest, filmbeelden en een holoscreen. De leerlingen zijn zich nu meer 
bewust van wat vrijheid betekent en wat veteranen/militairen hebben moeten doen om onze vrijheid terug te 
winnen en om deze vrijheid tot nu toe te behouden.    
 
 

Junior Night University 
 
Junior Night University is een (gratis) wetenschapsprogramma van Tilburg University voor kinderen in de leeftijd van 
9 – 14 jaar. Zij willen kinderen kennis laten maken met wetenschap, door het hen zelf te laten ervaren. Er zijn mini-
colleges door wetenschappers en leuke workshops. Junior Night University vindt plaats op 3 oktober, 18.30 – 20.00 
uur op de campus van Tilburg University. Aanmelden kan via junior@tilburguniversity.edu. 
 
 

 
Groepsvorming 
 
 
Capoeira 

Komende donderdag is alweer de laatste les van capoeira. De leerlingen hebben dan vier 

leuke en leerzame lessen gehad. Wanneer leerlingen het leuk vinden kunnen ze op 

vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis een les meevolgen in de gymzaal.  

 

Gouden weken 

De gouden weken is de periode tot aan de herfstvakantie, waarin we elkaar beter leren 

kennen. We zijn al een aardig eind op weg in het vormen van een groep. De 

theaterlessen die we hebben gehad sloten hier erg mooi bij aan.  
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Agenda 
 

 
1 oktober    Schoolfotograaf 

1 oktober    Start bibliotheekproject ‘1 tegen allen’ 

2 oktober    Inleveren kinderpostzegels 
3 oktober    Toets geschiedenis 
7 t/m 11 oktober   Week van de pauzehap 
 

 

Verjaardagen september 

 
Sven     17 september 

Julie     17 september 

      
Wij hopen dat jullie een fijne verjaardag hebben gehad! 
 

 


