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Inhoud 
 
 

Thema: De Dierentuin 

Deze week zijn wij gestart met ons nieuwe thema de dierentuin. En het begon al direct heel spannend! 

De juf had namelijk een mand gevonden met een kaartje erin. Op het kaartje stond een afbeelding van een 

slang. En de vraag of we een slangenshow willen zien… de juf kon dan het telefoonnummer bellen van het 

reptielenhuis.                                                         

Dat heeft ze gedaan en toen hoorden we dat de verzorger van het reptielenhuis zijn mand met de slang 

kwijt was. Maar ….de mand was leeg! Dus alle kinderen gingen in de klas op zoek naar de slang….waar zou 

die zitten en zou de slang niet bijten? Slangen zijn toch gevaarlijk!   

 

                            
                                                                                                                                                      

De verzorger kwam ’s middags zijn slang ophalen en vertelde dat hij natuurlijk geen echte slangen 

meeneemt. Die wonen bij hem in de dierentuin in het reptielenhuis. In een terrarium. Jammer dat we nu 

niet op bezoek kunnen komen maar we krijgen wel filmpjes toegestuurd over hoe de reptielen leven en 

wat voor reptielen er allemaal zijn. Zó leren we weer nieuwe woorden. 

We gaan de komende weken nog veel meer leren over de verschillende dieren die in de dierentuin wonen. 

En goed nieuws: Deze week zijn de dierentuinen weer open gegaan voor bezoek.  

 

                    



 

 

Letter van de week 

Volgende week leren we weer een nieuwe letter: de letter d van dierentuin. De kinderen mogen vanaf 
woensdag weer spullen meenemen voor de lettertafel. 
 
 
 
 

d  dierentuin 

 

  
 
  

 
  



 

 

 
Burgerschap 
 
Speurtocht door de wijk 
Een aantal studenten van de Sociale Studies aan Avans Hogeschool Sociale Studies hebben contact 
opgezocht met onze school, met de vraag of wij naamsbekendheid kunnen geven aan hun gemaakte 
speurtocht.  
Voor hun stage bij Cordaad Welzijn in Veldhoven hebben zij, in samenwerking met Roy Frederiks, de wijk 
d’Ekker door middel van een wijkanalyse in beeld gebracht. Ze willen in deze wijk de kansen en 
mogelijkheden vergroten door te starten met een speurtocht in de wijk. De speurtocht is bedoeld voor alle 
inwoners van de wijk, van jong tot oud. Ze hebben voorafgaande een bericht in de Facebookgroep van d’ 
Ekker geplaats met daarin de vraag of de wijkbewoners mooie plekken willen inzenden. Deze inzendingen 
zijn verwerkt in de route. Er zijn verschillende speurtochten voor verschillende doelgroepen. De 
doelgroepen zijn als volgt: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De speurtocht start op 21 mei en 
is vanaf dan 4 weken uit te voeren. Elke doelgroep start op een bepaald punt, voor de kinderen (4 t/m 12 
jaar) is dat MFA-MIDDEN. Vervolgens lopen ze de tocht aan de hand van QR-codes. Je voert 
de speurtocht uit in groepjes van maximaal 5 à 6 kinderen. Als laatste zijn er ook leuke prijzen mee te 
winnen.   
In de bijlage vindt u hierover een flyer en rondom de school hangen enkele flyers.    
Bij vragen kunt u een mail sturen naar: stagecordaaddekker@gmail.com>  
 

 

 

 

  

mailto:stagecordaaddekker@gmail.com


 

 

 

Belangrijke data 
 
 

-Maandag 24 mei is het tweede Pinksterdag.  Alle kinderen zijn dan vrij.  

-Woensdag 2 juni is het studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.  

 

 

Afsluiting 
 

Ik wens u een fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marloes de Hond 
Groepsleerkracht KC 


