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Afsluiting thema 
 
 
Wat hebben we vandaag genoten van alle familieleden die verwend zijn tijdens ons speciale verwenmomentje!  
Een liedje, een verhaaltje, lekkere en mooie dingen. Genieten van een heerlijke massage, lekkere crème, glitter-
nagellak, oogschaduw enz.  
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 en we maken er een foto van voor in ons letterboek. 
 

        

 

 

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!  
 
 
 



 
 
 
 

Klassenouders 
 

 
De moeder van Lenn Smits (Sanne) en de moeder van Yari Gielen (Chantal) zijn onze klassenouders.  
Bedankt voor de aanmelding!  
 
Herhaalde oproep:  
Het is erg handig om een groeps-app te hebben voor alle ouders onze groep. Sanne wil daarvoor zorgen.  
Als u haar een app-je stuurt, zorgt zij ervoor dat u in de groeps-app komt.  
Het telefoonnummer van Sanne is 06-14557140 
 

 
“pluisouders” 
 
 
Inge van den Boom (de moeder van Jasmijn) en Linda Mooij ( de moeder van Amber) zijn de  
“pluis-moeders” van onze groep.  Zij komen op iedere donderdag na een schoolvakantie 
controleren of de kinderen luizen-vrij zijn.  
 
De ouders van de kinderen die luizen of neetjes hebben, worden persoonlijk  geïnformeerd 
door de leerkracht en alle kinderen van de groep krijgen een brief mee naar huis.  
Een besmetting met de hoofdluis is geenszins het gevolg van een onhygiënische levenswijze. 

Luizen hebben zelfs een voorkeur voor schoon gewassen haar. Het is wel belangrijk om meteen actie te 
ondernemen, zodat de luizen zich niet kunnen verspreiden.  Dus als u thuis ontdekt dat uw kind luizen of neetjes 
heeft, dan graag melden bij de leerkracht van uw kind.    
 
 
 

Bibliotheek-ouder 

 
 
De moeder van Lenn van Eijk (Sandra) is onze bibliotheekouder. Zij heeft voor de komende thema’s al leuke boeken 
gevonden en afgegeven op school. We gaan ervan genieten en ze goed gebruiken!  
De moeder van Jasmijn (Inge) wil haar helpen wanneer dit nodig is.  
  
 

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, snoep en andere lekkernijen, 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).   
 

Kralenketting 

 
 
Als kinderen in de klas een kralenketting maken, mogen ze die een nachtje mee naar huis nemen.  Ze hangen dan op 
het opdrachtenbord het kaartje van zichzelf op. Wij weten dan dat betreffend kind een ketting mee naar huis heeft. 
Het is de bedoeling dat de ketting de volgende dag weer terug is op school. Als ze de ketting op vrijdag meekrijgen, 
dan moeten ze hem op maandag mee terug nemen.   
Ze geven de ketting terug aan de juf en doen hun foto weer terug in het bakje bij de kralen.  
 
 

 
 

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,  

Miranda, José en Rietje.   


