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Afsluiting kinderboekenweek 
 
 
Vandaag hebben alle kinderen een echt Astronauten-diploma gekregen. 
Ze hebben namelijk bewezen goede astronauten te zijn. Ze zijn allemaal heel fit, durven hoog 
te klimmen en over de kop te gaan. Ze weten van alles over astronauten, ruimtevaart, planeten en de aarde. Ze 
kunnen goed samenwerken en ook al een beetje Engels spreken. Knap hé! 
 
Versje: 
Ja is Yes en nee is No 
En tellen dat gaat zo: 
One, two , three  
is een, twee drie 
Een hond is a Dog 
Een kat is a Cat 
This is iets anders dan that 
Een boek is a Book 
Een tas is a Bag 
Engels is gek 
Ik heb een boek in mijn bek. 
 
 
 

Nieuwe letter 

 
 
De kinderen hebben de afgelopen week een nieuwe letter geleerd. De “r” van raket 
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “r”.  
Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “r”. 

        
 
 



 

Thema Heksen in de herfst 
 
 
Na de herfstvakantie starten we met het thema Heksen in de herfst.  
We krijgen bezoek van twee lieve heksen. Ze willen samen allerlei toverdranken maken, maar hebben nog niet de 
juiste ingrediënten. Misschien willen de kinderen wel helpen. Het wordt vast heel leuk, gezellig, spannend en 
leerzaam thema.  
 
 
 
 

Reserve kleding  
 
We hebben op school een kast met resevekleding voor kinderen die een ongelukje hebben gehad. Mocht u 
nog kleren hebben die u niet meer gebruikt, dan zijn wij hier erg blij mee.  
 
 

 
Een hele fijne herfstvakantie! 
 

Veel plezier allemaal komende week. Lekkere vakantie. 
We zien jullie weer helemaal uitgerust terug op maandag 21 oktober. 
 

 
Leuke activiteiten voor de kinderen van groep 1 en 2 
 
 

De brede school Veldhoven zorgt ervoor dat onze kinderen mee  kunnen doen 
met allerlei verschillende activiteiten. U kunt daarvoor inschrijven via de website. 
Liefst zo snel mogelijk want vol is vol! Heeft u graag hulp bij het inschrijven, laat 
het dan even weten. Wij helpen u graag!  

 
http://www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen 
 
Ook deze periode zijn er weer leuke activiteiten waaraan de kinderen kosteloos deel  kunnen nemen.   
Wij noemen 2 voorbeelden die bedoeld zijn voor de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. 
 
 

Houdt uw kind van DANSEN? Schrijf dan in!  
Voor wie? Voor de kinderen van groep 1 t/m 4  
Tijd: Op donderdag van 16.00 – 17.00 uur Van 07 november t/m 19 
december (7x) 
Waar? MFA-Midden 

 
Heb je ook altijd al eens willen dansen in het theater? Nu is je kans! In 7 lessen krijg je een dans aangeleerd door 
Cardo Dance Department of Dédé Dance. Op zaterdag 21 december zal in theater de Schalm een eind-show 
plaatsvinden, waar alle deelnemers van “Veldhoven Danst” aan deel mogen nemen. Papa en mama mogen natuurlijk 
ook komen kijken.  

http://www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen


 
 
Houdt uw kind van VERHALEN? Schrijf dan in!  
Voor wie? Voor de kinderen van groep 1 t/m 2, die de Nederlandse taal willen leren. 
Tijd: Op donderdag van 15.45 – 16.45 uur Van 07 november t/m 21 november (3x) 
Waar? MFA-Midden  

Op een speelse en interactieve manier beter Nederlands leren, dat is het doel van het Woordenschatproject van de 
Bibliotheek Veldhoven. 
Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten en is gericht op kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond en een 
beperkte Nederlandse woordenschat. Een lees- en mediaconsulent van de bibliotheek zorgt voor de begeleiding. 
Alle activiteiten starten met interactief voorlezen en vertellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Kamishibai, 
een Japans vertelkastje met vertelplaten. Na het voorlezen gaan kinderen zelf aan de slag met speelse 
taalopdrachten en ze krijgen na afloop een opdrachtje mee die ze thuis met hun ouders kunnen doen. Bovendien 
worden de ouders voor de laatste bijeenkomst uitgenodigd om met hun kind een deel van het programma te volgen. 
Improving Dutch vocabulary in an playful and interactive way, that’s the aim of the vocabulary project by Library 
Veldhoven. 
 
The program consists of three activities and is aimed at children with a non-Dutch background and a limited Dutch 
vocabulary . A reading consultant from the library guides the activities. 
All activities start with interactive storytelling, using the Kamishibai, a Japanese ‘paper theater’. It uses illustrations 
from children’s books for storytelling. After that, the children will enjoy playful and educational games and activities 
focusing on language and words. Parent involvement is achieved through small home assignments as well as an 
invitation to participate the final of the 3 activities. 
 
 
Groetjes, 
Wendy 

 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 


