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Inhoud 
 
 

Thema Herfst 

Vorige week zijn we gestart met het thema herfst. Dit thema werd geopend met een 

poppenkastvoorstelling over eekhoorn Pluimstaart. Pluimstaart had heel veel noten verzameld voor zijn 

wintervoorraad. Helaas had Boris boef alles gestolen. Dat was echt gemeen!  

Boris had er samen met tante Katrijn een notentaart van gebakken. Wél lekker, maar hij kon de noten niet 

meer teruggeven aan Pluimstaart. Wat was Pluimstaartje verdrietig en boos.  

En Boris… die had spijt. Hij besloot een nieuwe wintervoorraad aan te leggen voor Pluimstaart.  

En de kinderen waren zo lief om hem te helpen.  

 

In de klas hebben we noten, kastanjes, eikels en dennenappels verzameld. Hier hebben we ook allerlei 

spelletjes mee gedaan. Deze week zijn we opnieuw bij de poppenkast geweest. 

 

We hebben samen met Boris alles wat we verzameld hadden aan Pluimstaart gegeven. 

Pluimstaart en Boris boef zijn nu weer vrienden. Dat gaan we vieren. Tante Katrijn geeft ons het recept 

voor notentaart, zodat we die lekker in de klas kunnen bakken. Vrijdag 13 november sluiten we het thema 

Herfst af met taart en optredens.  Onze klas gaat het liedje “pak je laarzen, pak je jas” zingen. We zijn 

benieuwd wat de andere klassen voor optreden hebben.  

         
 

 



 

   

             

 
 

 

 



 

Letter m , de letter o en oo 

Deze week hebben de kinderen de letter ‘m’ van mos geleerd. Er liggen al veel spulletjes op de lettertafel, 

zoals melk, marshall, muis en monster-truck.  

 

Volgende week gaan we de o en de oo leren. We bieden deze letters tegelijk aan, zodat kinderen meteen 

ook het verschil leren horen. Er mogen spullen meegebracht worden met de o en oo. Omdat het klinkers 

zijn, mogen de letters ook in het midden te horen zijn.   

 

 
 
 

   
 

     
 

  



 

Een nieuw liedje 
 
Pak je laarzen, pak je jas 
Moeder breidt een wollen das 
Loop maar in de regen 
Loop maar in de wind 

- Klap in je handen mijn lieve kind 
- Stamp in de plassen mijn lieve kind 
- Draai maar een rondje mijn lieve kind 

 
 
Onder de bomen in het bos,  
ligt een egeltje, ligt een egeltje.  
Onder de bomen in het bos,  
ligt een egeltje te slapen.   
Soms snurkt hij hard (roepen),   
Soms snurkt hij zacht (fluisteren).  
Hij slaapt overdag   
en niet in de nacht.   
Onder de bomen in het bos,   
ligt een egeltje, ligt een egeltje.  
Onder de bomen in het bos,  
ligt een egeltje te slapen.  
  
 
 

Burgerschap 
 

 

Nationaal schoolontbijt 

Gisteren hebben we samen een heerlijk en gezond ontbijt gegeten.   

We hebben geleerd over gezonde voeding en over het belang van ontbijten voor je naar school gaat.  

Het was lekker en ook heel gezellig! 

 

Zelfredzaamheid 

We gaan de komende tijd oefenen met het zelf dichtdoen van de jassen. He tis fijn als ouders thuis ook 

oefenen met hun kind. Het wordt weer wat kouder, dus er komt nog een uitdaging bij: veel kinderen 

hebben wanten of handschoentjes aan. We gaan proberen om die ook zelf aan te doen.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Belangrijke data 
 
 

Dinsdag 10 november: studiedag. De kinderen zijn dan vrij.  

Woensdag 11 november: oudergesprekken 

 

 
Afsluiting 
 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 20 november 2020.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groep KA 

Elsje Rijken en Sientje Lunenburg 

 

 


