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Thema: de tandarts 
 
 
Wij zijn na de vakantie gestart met een nieuw thema. ‘De tandarts’.  Dit thema loopt 
nog tot en met aanstaande woensdag. Na hemelvaart starten we met een nieuw 
thema. 
We hebben in de klas een vragendoos met vragen waar we met elkaar over kunnen 
nadenken en praten. We hebben het in de kring al gehad over tanden poetsen, 
waarom wissel je, en nog veel meer.  
 
Bedankt voor alle spullen die jullie hebben meegebracht. Onze tandartshoek is te gek! 
 
 
 

Dansles 
 
 
De komende periode krijgen we drie keer dansles van een echte dansjuf. We willen de dans en bewegingsonderwijs 
koppelen aan de woordenschat. Als je lekker kan bewegen, kan je de nieuwe woorden nog beter onthouden! 
De danslessen worden gegeven op 3 juni, 24 juni en 1 juli. 
 
 

Nieuwe letter 

 
 
 
De kinderen hebben in de afgelopen week twee nieuwe letters geleerd!  De “b” van boor en de “w” van wang. 

Onderstaand klankgebaren horen bij de “b” en “w”. Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank 

“b” en “w”. We leggen deze spullen op de lettertafel. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Toetsen 

 
 
De komende weken zijn we nog druk met het toetsen van de kinderen van groep 1 en groep 2. 
De toetsen worden afgenomen in kleine groepjes. Zij  krijgen een boekje met allerlei opdrachten op het gebied van 
rekenen of taal. 
 
Ondanks dat de toets-situatie een ongewone situatie is voor de kinderen, proberen we de situatie zo ontspannen 
mogelijk te houden. We hebben het met de kinderen niet over “toetsen”, maar over “werken in een boekje”.  
De resultaten zullen we met u bespreken in de gesprekken die op het einde van het schooljaar gepland zijn.   
 

 
Wij hebben een naam! 
 
Afgelopen week kwamen deze poppen op bezoek bij de peuters en kleuters van MFA-Midden.  
Zij willen graag bij ons in de groep komen, maar ze kunnen 
pas inschrijven als ze een naam hebben.  
Wij hadden beloofd dat wij een hele mooie naam voor ze 
zouden gaan kiezen en dat hebben we vandaag gedaan! 
 
De poppen hebben zelf hun naam mogen grabbelen uit een 
grote bak met briefjes, wat fijn dat iedereen zo goed mee 
gedacht heeft! 
 
Het meisje heet: Roos 
De jongen heet: Yassan 
Wat een prachtige namen! 
 
De poppen zullen in de toekomst, zowel bij de peuters als bij de kleuters,  vaak iets komen vertellen of samen met 
ons komen spelen.   
 

 
 

Oefenen in groep 3 

 
 
De kinderen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan, zullen de komende weken nog 5 keer gaan oefenen in groep 
3. Afgelopen maandag hebben we ook al geoefend en de kinderen waren erg enthousiast! We oefenen in groep 3 
om de overgang van groep 2 naar groep 3 minder spannend te maken en alvast eens te kijken hoe een les in groep 3 
er uit ziet. De kinderen oefenen steeds in een andere samenstelling bij de verschillende juffen van groep 3. Pas 
tijdens het laatste doorschuifmoment (4 juli) zullen de kinderen in de definitieve samenstelling en bij de leerkracht 
waar ze bij komen, gaan oefenen. 
  



 
 
 
 

Schoolreisje 
 

Schoolreisje Hullie, 

Dinsdag 11 juni is het zover! De kinderen gaan op schoolreisje. De kinderen van de groepen 1/2/3 van basisschool 
EigenWijs en OB en MB1 van de Verrekijker gaan dit jaar naar speelboerderij ‘Hullie’ in Uden. 

Om 8.30u worden de kinderen in de eigen groep verwacht. Zij zullen rond 9.00u met de bus vertrekken. De kinderen 
zijn rond 15.00u terug op school. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. 

De kinderen moeten zelf een goede rugzak meenemen met daarin fruit en een lunchpakket. De kinderen mogen 
snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Drinken wordt verzorgd door Hullie. 

Geef uw kind gemakkelijk zittende kleding aan, die tegen een stootje kan! En graag stevige schoenen, dus geen 
slippers. Denk ook aan reserve kleding voor eventuele ongelukjes. Er is een mogelijkheid om buiten te spelen. Denkt 
u daarom ook aan een petje en/of zonnebrand wanneer dit nodig is. Bij Hullie is gelegenheid om gebruik te maken 
van een zwembad. Als commissie hebben wij besloten dit niet te doen! De ingang van het zwemband is niet 
toegankelijk voor onze kinderen. 

Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen wij u om uw kind een wit T-shirt aan te geven. 

Wij hebben er zin in! 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, 

De schoolreiscommissie 

 
 
Fijn weekend, 
Wendy 
 


