
 

Nieuwsbrief  groep KB                              vrijdag  08-02-2019 week  6 

 
 
Thema 
We zijn in de kleutergroepen volop bezig met het thema:  ‘De Verhalenman’.  
 
Op  vrijdagochtend 22 februari is de afsluiting van het 
thema gepland.  
Iedere groep heeft een “toneelstukje” voorbereid. De 
voorstelling duurt ongeveer een kwartier.  
We hebben ervoor gekozen om de ouders alléén naar de 
voorstelling van hun eigen kind(eren)  te laten kijken.  
Iedere groep mag ook naar één voorstelling van een 
andere groep gaan kijken. Zie onderstaand schema.  
Wij hopen dat er veel ouders komen kijken! 
 
Datum: vrijdag 22 februari 2019:  
 

Tijd: Voorstelling door: Ouders (publiek) Kinderen (publiek) 

09.00-9.15 uur Groep KB Ouders van groep KB Kinderen KD 

09.30-09.45 uur Groep KD Ouders van groep KD Kinderen KE 

10.00-10.15 uur Groep KE Ouders van groep KE Kinderen KA 

10.30-10.45 uur Groep KA Ouders van groep KA Kinderen KC 

11.00-11.15 uur Groep KC Ouders van groep KC Kinderen KB  

 
 
Letter van de week      
De komende week wordt de letter “n” aangeboden. Bij deze letter hoort het volgende “klankgebaar”.   
 

n 
nummer 

 
Zodra de letter is aangeboden mogen de kinderen weer spullen meebrengen met de beginklank n. 
We leggen deze spullen op de lettertafel. 
 
 
Herinnering Oudergesprekken  
Op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari zijn de rapportgesprekken . 
Op 15 februari ontvangt u de uitnodiging voor het gesprek.  
 
 
  

5 6



Herhaling oproep 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, 
oppasouders, ooms en tantes) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de 
activiteiten, tot het mee klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
 
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 
 
Kunt u meehelpen? 
Graag dan vóór 15 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl (Leerkracht Rachel Smets 
BS EigenWijs) of j.schepens@veldvest.nl (Leerkracht Jac Schepens SBO Verrekijker). 
 
In de mail graag het volgende vermelden: 
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk 
rekening mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 helpen met klaarzetten; 
 begeleiden van een activiteit; 
 helpen met opruimen na 

afloop.                                                            

 
In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Sportdagcommissie  
 

Gevraagd 

Het komt regelmatig voor dat een kind per ongeluk in de broek plast. Veel 
kinderen  hebben schone kleren in hun rugtas zitten, maar niet iedereen. Als u 
nog onderbroeken of  broeken (voor jongens en meisjes) over heeft, dan zijn we 
daar erg blij mee. (maat 104 / 110). Joggingbroeken zijn erg fijn (die passen 
iedereen).  
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Muziekfestival:  
Op dinsdag 19 februari wordt er een Muziekfestival georganiseerd in theater de Schalm. Wij zijn 
hiervoor uitgenodigd omdat wij als school onderdeel  zijn van het muziekproject van Art4u. Alle 
kleutergroepen doen hieraan mee. 
We hebben al voldoende ouders om mee te lopen naar de Schalm. Bedankt voor de snelle reacties! 
De voorstelling start om 10.00 uur, dus om 9.15 uur willen wij vertrekken op school. De voorstelling 
duurt tot 11.00 uur en daarna lopen we met z’n allen weer terug. 
 
 
Prettig weekend, 
Wendy 
 
 

 


