
 
Week 38 

         18-09-2020 
 
 
 
 

 
Inhoud 
 
 

Thema Ridders en kastelen 

Sinds deze week zijn we gestart met het thema Ridders en kastelen. Dit thema zal 5 weken duren. In dit 

thema gaan we met de klas terug naar de middeleeuwen en beleven we het hoe het was om in die tijd 

geleefd te hebben. Het thema is afgelopen dinsdag geopend door vertelclub Verve.  Het boek Ridders, 

geschreven door Suzan Boshouwers en Marjolein Hund, vormt de komende weken de rode draad. In dit 

boek nemen Harry, Koen en Hilda de kinderen mee in de wereld van de ridders en de kastelen. De 

kinderen leren waar een ridder woont, welke verschillende taken een ridder heeft, hoe je een ridder 

wordt, hoe een ridder eruitziet en welke mensen er bij het kasteel betrokken zijn. In dit thema zullen de 

kinderen woorden leren zoals: de lans, het zwaard, de koning(in), de binnenplaats en de schildknaap. De 

kinderen gaan kastelen bouwen in de bouwhoek, kralensnoeren maken voor de jonkvrouw, een kasteel 

prikken en verschillende versjes en liedjes over het kasteel en de ridder leren.  

Als kinderen van thuis spullen mee willen nemen die aansluiten bij dit thema, dan mag dit natuurlijk. Graag 

voorzien van naam. Deze spullen komen dan op onze thematafel.  

De kinderen hebben de afgelopen dagen al hard gewerkt aan het thema.  

 

 

          
 

   
 

Een kasteel 

prikken, knippen en 

plakken.  

Met klei 

kanonkogels 

rollen.  



 

Letter r 

Vandaag hebben de kinderen de letter ‘r’ van ridder geleerd. De kinderen mogen spullen met de letter ‘r’ 

als beginklank meenemen voor op de lettertafel.  

 
 

 
  
 
  Klankgebaar dat hoort bij de ‘r’ 
 
 
 
 
 
 
Kunst in de klas 
Ook de afgelopen twee weken hebben de kinderen weer hard gewerkt om het lokaal te versieren met hun 
kunst.  
 
 

           
 

 
 



 
 

 
Burgerschap 
 

 

Kwaak de kikker  

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het aanleren 

van een luisterhouding in de kring aan de hand van Kwaak de 

kikker. Wanneer de juf zegt: ‘Geef me de 5, 4, 3, 2, 1’, zitten alle 

kinderen in een nette luisterhouding. Dit betekent: billen op de 

stoel, benen naar beneden, ogen naar de juf, mond is op slot en 

de oren luisteren.  

 

Week tegen pesten 

In de week van 21 t/m 25 september is het 'Week tegen pesten'. In deze week staat het aanpakken van 

pesten en het werken aan een veilige school centraal. Dit jaar is het motto Samen aan zet. Het is belangrijk 

om samen (nieuwe) normen te stellen en in de klas te bespreken hoe we met elkaar om willen gaan. Zo 

zorgen we samen voor een goede sfeer in de groep.  

 
 
 

Organisatie  

 
 

Schoolfotograaf 

Beste ouders,  

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick 

Diks fotografie. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s 

hebben een witte achtergrond.  

In het busje van de fotograaf is een wand geplaatst, zodat de kinderen altijd op 1,5 meter van de fotograaf 

zitten.  

De fotograaf komt op bs EigenWijs: Donderdag 24 september 2020 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode erop om via internet 

foto’s te kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de 

ouders om onderling dan de code uit te wisselen. Elke code kan op meerdere 

computers en meerdere malen gebruikt worden.  

Er is dit schooljaar, in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 geen 

mogelijkheid om broer- en zus foto’s te maken. 

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Elsje: e.rijken@veldvest.nl   

Groetjes, commissie Fotograaf 

mailto:e.rijken@veldvest.nl


 

Reserve-kleding 

Soms hebben kinderen een “ongelukje” onder schooltijd. Hiervoor hebben we een verzameling 

reservekleding op school, zodat we kinderen een droge broek kunnen aangeven. Als u nog broeken en 

onderbroeken heeft die uw kind niet meer draagt, zijn wij er erg blij mee. Ook zou het fijn zijn wanneer uw 

kind standaard een setje schone kleren in de tas heeft. 

Beslisboom 

Twijfelt u of uw kind naar school toe mag komen doordat hij of zij klachten heeft? Gebruik dan de 

beslisboom! De beslisboom geeft u, door middel van een aantal vragen, inzicht in wanneer uw kind naar 

school mag en wanneer het thuis moet blijven. De beslisboom vindt u in de bijlage van deze mail.  

 

Celina Koumans 

Hoi, ik ben Celina Koumans en ik ben 19 jaar oud. Op dit moment volg ik de opleiding 

onderwijsassistent op het Summa College in Eindhoven. Deze opleiding leek me 

interessant, omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken en ze graag help bij het 

opvoeden en ontwikkelen. Ik loop nu stage in de klas KA. Als kind zijnde heb ik hulp 

gehad van de onderwijsassistent wat ik als zeer prettig heb ervaren. Tijdens deze 

opleiding hoop ik veel te kunnen leren over het beroep en er later mijn werk van te 

kunnen maken. Alle leerlingen moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 
 

-Woensdag 23 september is het studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

-Donderdag 24 september komt de schoolfotograaf op BS EigenWijs. 

-Donderdag 24 september ontvangt u via ParnasSys een link naar het filmpje om u een beeld te geven van 

een dag in groep KA. 

-Maandag 28 september kunt u, via een aanmelding bij de leerkracht van uw kind, van 19.30u tot 20.00u 

deelnemen aan de vragenronde n.a.v. het filmpje dat op donderdag 24 september is verstuurd.  

 

 
Afsluiting 
 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 2 oktober 2020.  

Ik wens u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Leerkracht groep KA 

Elsje Rijken en Sientje Lunenburg 


