Week 42
16-10-2020

Inhoud
Thema Herfst
Na de herfstvakantie starten we met het thema “herfst”. Op dinsdag is de opening en gaan wij kijken naar
een poppenkastverhaal over de eekhoorn Roodstaart. Ook Boris Boef en Katrijn komen voor in het verhaal.
Wat hun rol in het verhaal is, is nog een verrassing. Het wordt vast heel leuk, gezellig en leerzaam!
Bibliotheekbezoek “kamishibai”
Afgelopen maandag hebben wij bezoek gehad van een mevrouw van de bibliotheek. Zij heeft het
prentenboek “heb jij misschien olifant gezien?” voorgelezen met een kamishibai. Een kamishibai is een
soort verteltheater met bijbehorende vertelplaten.

Letter t
De kinderen hebben gisteren weer een nieuwe letter geleerd. De ‘t’ van toren.
Onderstaand klankgebaar hoort bij de letter ‘t’.
Na de vakantie wordt er weer een nieuwe letter aangeboden.
Klankgebaar dat hoort bij de ‘t’:

Burgerschap
Nationaal schoolontbijt donderdag 5 november 2020
Op donderdag 5 november hebben we weer een schoolontbijt, met als thema:
“Een betoverende tijd begint met een gezond ontbijt”. Het nationaal schoolontbijt met dit thema wordt
feestelijk geopend vanuit de Efteling. We bespreken in de week ervoor met de kinderen waarom het
belangrijk is om goed te ontbijten.
Het gezonde ontbijtpakket bevat:
volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkoren krentenbollen, glutenvrij brood, glutenvrije bolletjes,
volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, halfvolle melk, halfvolle yoghurt,
thee, ei, komkommers en fruit.
De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen:
een bord, yoghurtbakje, beker, mes en lepel. Alles voorzien van naam en graag in een tas! Deze
ontbijtspullen mogen vanaf 4 november al meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 5
november. We beginnen de dag gewoon om 8.30 uur.
Tot slot: Wegens aangescherpte RIVM maatregelen maken we geen gebruik van ouderhulp bij het ontbijt.
Uiteraard nemen wij de RIVM maatregelen met betrekking tot hygiëne in acht!

Organisatie
reservekleding
Wij hebben op school een kast met reservekleding voor kinderen die een ongelukje hebben gehad. Mocht
u nog kleren hebben die u niet meer gebruikt, dan zijn wij hier erg blij mee. Vooral oude joggingbroeken
zijn fijn, want de lange broeken die wij hebben zijn op school schaars. Wanneer uw kind een broek van
school heeft geleend, graag weer uitgewassen met uw kind mee terug geven.

Belangrijke data
19 oktober t/m 23 oktober : herfstvakantie
2 november en 11 november: oudergesprekken
Dinsdag 10 november: studiedag

Afsluiting
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 6 november 2020
Wij wensen u veel leesplezier!
Veel plezier allemaal komende week. Lekker vakantie!
We zien jullie helemaal uitgerust terug op maandag 26 oktober.

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten groep KA
Elsje Rijken en Sientje Lunenburg

