
 
Week 39 

         27 september 2019 
 
 
 
 

 
Afsluiting thema 
 
 
Wat hebben we vandaag genoten van alle familieleden die verwend zijn tijdens ons speciale verwenmomentje! Er 
zijn bijvoorbeeld vaders naar huis gegaan met prachtig gelakte nagels, moeders met gemasseerde schouders of een 
oma met een verjongde huid door een heerlijk maskertje.  
Het thema ‘ik woon hier met…’ is nu afgesloten, volgende week starten we met een nieuw thema. 
 
 

Nieuwe letter 

 
 
De kinderen hebben de afgelopen week een nieuwe letter geleerd. De “i” van ik.  
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “i”.  
Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “i”, of waar je de “i” in kan horen.  
We leggen deze spullen op de lettertafel. 
 

        

 

 

i             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Thema Kinderboekenweek 
 
 
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2019. Het thema van 
de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Met een boek kun je elke reis maken 
die je wilt en daarom zullen we tijdens de Kinderboekenweek per clustergroep stilstaan 
bij boeken rondom dit thema. In de groepen 1-2 gaan we werken over het reizen naar 
de maan! Het boek van Andre Kuipers: ‘Andre het astronautje’ staat hierbij centraal. 
Met een leuke opening in de klas willen we de kinderen stimuleren om meer te 
lezen. Vraag uw kind thuis ook eens naar wat we met de Kinderboekenweek doen op 
school!  
 
 
 
 
 
 

Namen op spullen 
 

 
Het is fijn wanneer alle bekers, trommels, bakjes, gymschoenen, enz. worden voorzien van een naam. Soms blijven 
er spullen over en dan is het lastig te achterhalen van welk kind het is. 

 
 
Eten en drinken 
 
 
Fruitmoment: 
We nemen elke ochtend de tijd om met de kinderen fruit te eten en daarbij wat te drinken. Wij vragen u om de 
hoeveelheid fruit aan te passen aan de behoefte van uw kind. Het is de regel dat de kinderen opeten wat ze 
meekrijgen naar school (uitzonderingen natuurlijk daargelaten).   
  
Het fruit geeft u kant en klaar (eventueel geschild en gesneden) mee aan uw kind in een bakje. Ook 
hierbij graag alles voorzien van naam.  Koek en snoep zijn tijdens het fruitmoment niet toegestaan. 
  
Het drinken, zonder prik, mag in een beker of flesje (liever geen pakjes i.v.m. hoeveelheid afval/ het milieu).  Ook 
hierbij graag weer alles voorzien van naam.   
 
Lunch: 
Wilt u ook hier de hoeveelheid eten aanpassen aan de behoefte van uw kind. Wij stimuleren een gezonde maaltijd. 
Snoep is niet toegestaan.  
Ook hier hanteren wij de regel dat de kinderen opeten wat ze meekrijgen naar school 
(natuurlijk uitzonderingen daargelaten).   
 

Luizenpluizen 
 
 
Helaas heeft er nog niemand zich aangemeld als pluisouder. Daarom wil ik jullie verzoeken om zelf regelmatig uw 
kind te checken op luizen en neetjes. Mocht u deze aantreffen in de haren, dan zou ik dat graag willen weten. Dit 
zodat ik hier op school ook rekening mee kan houden door bijvoorbeeld hoedjes uit de huishoek te halen. 
Mocht u zich alsnog willen aanmelden, dan ben ik daar erg blij mee! 



 
 
 

Schoolfotograaf 
 
 

Beste ouders, 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick Diks fotografie. Er worden 
groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s hebben een witte achtergrond. 

Normaal gesproken worden de kinderen van bs EigenWijs en SBO de Verrekijker op één dag gefotografeerd. Gezien 
de groei van beide scholen is het leerlingenaantal te hoog. Daarom is het dit jaar verdeeld over twee dagen: 

Dinsdag 1 oktober: bs. EigenWijs 

Donderdag 3 oktober: SBO de Verrekijker 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode erop om via internet foto’s te 
kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de ouders om onderling 
dan de code uit te wisselen. Elke code kan op meerdere computers en meerdere malen gebruikt worden. 

Na schooltijd is er ook een mogelijkheid om broertjes/zusjes foto’s te maken. U kunt dan direct na schooltijd in de rij 
komen staan en uw kinderen samen op de foto laten gaan. Er staan op dinsdag twee busjes op de speelplaats waarin 
een ministudio is om foto’s te maken en op donderdag is er maar 1 busje beschikbaar. De voorkeur gaat daarom uit 
naar de dinsdag omdat er dan 2 fotografen tegelijk fotograferen en u wellicht niet zo lang in de rij hoeft te staan. De 
mogelijkheid is er echter beide dagen en de fotograaf blijft tot de rij weg is. Kinderen uit uw gezin die niet meer bij 
ons op school zitten en wel mee op de foto willen zijn ook welkom. Houd er rekening mee dat de busjes niet zijn 
ingericht op het maken van foto’s van baby’s die niet zelf kunnen zitten. Kinderen zitten in de bus op een krukje en 
er is geen ruimte om als ouder erbij te staan om kinderen te ondersteunen die zelf nog niet of niet goed kunnen 
zitten. Kleine baby’s bij broertjes en zusjes op schoot vinden wij een risico en doen we daarom niet. 

Om een indicatie te hebben van het aantal broertjes/ zusjes foto’s vinden wij het fijn als u dit door wilt geven via de 
mail: g.vandooren@veldvest.nl Heeft u geen mail gestuurd, kunt u toch gewoon in de rij komen staan. Fotografen 
werken niet op naam of nummer, het is enkel voor ons een indicatie van de tijd die de fotografen na school nodig 
hebben om deze foto’s te maken. Het is dus niet zo dat wanneer u zich aanmeldt via de mail, u eerder aan de beurt 
bent na school. 

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Geertje: g.vandooren@veldvest.nl 

Groetjes, commissie Fotograaf 

 

Fijn weekend,  

Wendy  


