
  

Nieuwsbrief  groep KB                                               vrijdag  22-02-2019 

 
 
Afsluiting thema 
Vandaag was de afsluiting van ons thema ‘De Verhalenman’. Wat 
leuk dat er zoveel  papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere 
toeschouwers  zijn komen kijken naar ons optreden vandaag. Wij 
hebben er erg van genoten, wij hopen dat het publiek ook veel 
plezier heeft gehad! 
 
 
Letter van de week      
De komende week wordt de letter “f” van feest aangeboden. Bij deze letter hoort het volgende “klankgebaar”.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra de letter is aangeboden mogen de kinderen weer spullen meebrengen met de beginklank ‘f’.  We leggen 
deze spullen op de lettertafel. 
 
 
Muziekfestival:  
Op dinsdag 19 februari waren we door Art4u uitgenodigd in de schalm.  Het was een geslaagde voorstelling, 
waarbij de kinderen hebben kunnen laten horen welke liedjes ze allemaal van meester Marinho hebben geleerd 
de afgelopen periode. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Carnaval   
Alaaf!  Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 1 maart is het van 8.30 uur tot 
12.15 uur feest op school. Uw kind mag deze dag verkleed naar school komen. De kinderen 
brengen gewoon hun pauze hap (fruit en drinken) mee naar school, zoals altijd. Daarnaast 
krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. De groepen 1 t/m 4 gaan kijken naar een 
mooi optreden. De groepen 5 t/m 8 bereiden optredens voor in de klassen die we deze 
dag aan elkaar laten zien. Verder gaan we hossen en zijn er andere activiteiten zoals Just 
Dance, kleuren of film kijken voor kinderen die niet willen hossen.  Ook kunnen de 
kinderen die dat willen geschminkt worden.   
We willen u vragen uw kind geen losse speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) 
van het kostuum mee te geven naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het verdriet, omtrent het verliezen 
of stuk gaan van deze attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen om geen confetti of spuitbusjes mee 
te geven. U mag wel serpentines meegeven. In de komende week zullen de kinderen van de bovenbouw van 
Eigenwijs een Prins en Prinses Carnaval kiezen. De Prins en Prinses worden bekend gemaakt op vrijdag 
22 februari. Er vindt dan een symbolische sleuteloverdracht plaats.    
 
 
Herhaling oproep vanwege te weinig hulpouders 
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 en we hebben nog te weinig 
ouders. 
 
Kunt u meehelpen? 
Graag dan vóór 27 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl (Leerkracht Rachel Smets BS EigenWijs). 
 
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  
 



  

Voor nieuwsgierige kinderen 
Ben je nieuwsgierig naar hoe bepaalde dingen werken? Wil je hier achter komen door middel van proefjes doen? 
Meld je dan aan voor de workshops van de brede school . 
Het is speciaal bedoeld voor de kinderen van groep 1 t/m groep 3 en het is bij ons op school. 

Kijk in de bijlage hoe je je hiervoor kunt aanmelden! 
 
Verhuisdag 
Ik ga verhuizen en komende maandag heb ik mijn verhuisdag. Maandag ben ik dus niet aanwezig en zal een oude 
bekende voor de groep staan, namelijk Juul Wijnen.  
 
Prettig weekend, 
Wendy 
 
 


