
 

 
 

 
Afsluiting kinderboekenweek 
 
 
Vandaag hebben alle kinderen een echt Astronauten-diploma gekregen. 
Ze hebben namelijk bewezen goede astronauten te zijn. Ze zijn allemaal heel fit, durven hoog te klimmen en 
over de kop te gaan. Ze weten van alles over astronauten, ruimtevaart, planeten en de aarde. Ze kunnen 
goed samenwerken en ook al een beetje Engels spreken. Knap hé! 
 
Liedje “pret in mijn ruimteraket”: 
vet, wat een pret, in mijn ruimteraket 
ik ga omhoog en naar benee, 
kom ga lekker met me mee 
vet, wat een pret, in mijn ruimteraket 
ik ga omhoog en naar benee, 
ik neem jullie allemaal mee 
 
gaan we dan de ruimte in, hou je goed vast 
we gaan nog sneller, dan een flits van het licht 
we gaan naar Pluto en naar Venus en naar Jupiter toe 
en naar een vallende ster, woew! 

 
 
 

Nieuwe letter 

 
 
De kinderen hebben de afgelopen week een nieuwe letter geleerd. De “r” van raket. 
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “r”.  
De kast lag weer vol spulletjes die als beginklank de “r” hadden, super! Na de vakantie wordt er weer een 
nieuwe letter aangeboden. 
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Afgelopen week was het de dag van de leerkracht.  
Ouders en kinderen, heel erg bedankt voor jullie attente reacties.Ook de peutergroepen hadden hele mooie 
posters voor ons gemaakt. 
 
 

 
 
 

Thema Heksen in de herfst 
 
 
Na de herfstvakantie starten we met het thema Heksen in de herfst.  
We krijgen bezoek van twee lieve heksen. Ze willen samen allerlei toverdranken maken, maar hebben nog 
niet de juiste ingrediënten. Misschien willen de kinderen wel helpen. Het wordt vast heel leuk, gezellig, 
spannend en leerzaam.  
 
 
 

Reserve kleding  
 
We hebben op school een kast met resevekleding voor kinderen die een ongelukje hebben gehad. 
Mocht u nog kleren hebben die u niet meer gebruikt, dan zijn wij hier erg blij mee.  
We zijn vooral blij met broeken en onderbroeken. 
 
 

 
Een hele fijne herfstvakantie! 
 

Veel plezier allemaal komende week. Lekker vakantie! 
We zien jullie weer helemaal uitgerust terug op maandag 21 oktober 
 
Groetjes, 
Sientje en Elsje 
 

Dag van de leerkracht 

 


