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NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

We hebben weer hele gezellige dagen met de kinderen gehad. Vorige week vrijdag hebben we 

genoten van de juffendag. Wat zijn we verwend! Iedereen bedankt voor de mooie cadeaus voor 

de juffen! 

 

We zijn inmiddels druk bezig met het thema 'brandweer'. We knutselen brandweerauto's en 

brandweermannen en in de klassen worden tijdens het spelen flink wat branden geblust. Mochten 

jullie thuis nog leuke boeken of spullen hebben, dan houden wij ons aanbevolen. Ook oude 

tuinslangen en grote dozen kunnen we goed gebruiken. 

 

Gisteren hebben we met de drie kleutergroepen samen een heerlijk waterfeestje gehad! Wat 

waren wij trots op de kinderen dat ze zichzelf zo goed aan en uit konden kleden, insmeren en 

afdrogen. Echt heel knap! 

 

 

Wij zoeken nog ouders die ons willen helpen met het schoonmaken van de klassen. Op de deur van 

klas 1/2 A en 1/2 B hangt een intekenformulier, bij groep 1/2 C kunt u zich bij juf Marjolein 

opgeven.  

 

Nog even ter herinnering: maandag 3 juli zijn de kinderen vrij in verband met de studiedag. 
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Nieuws uit klas 1/2 B: 

Afgelopen woensdag hebben we in klas 1/2 B bezoek gehad van het nichtje van Emilia. Zij woont 

op Aruba en heeft ons verteld over haar leven daar en hoe het daar op school is. Wij (de klas) 

hebben een mooi boek van haar gekregen en een kalender met prachtige foto's van Aruba. Dank 

daarvoor! 

 

Nieuws uit 1/2 C: 

Wij hebben weer twee nieuwe kinderen in onze klas. Welkom Diede van Roosendaal en Philine van 

der Tol. We wensen jullie veel plezier bij ons in de groep! 
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We zijn alweer een paar weken aan het werk over onze nieuwe thema; 'wilde dieren in de duinen'. 

Ons doel is meer te weten te komen over de verschillende dieren die leven in het gebied zo 

dichtbij ons. De kinderen kiezen twee dieren waar ze graag meer over willen weten en maken hier 

een eigen informatiegids over. Over een paar weken mogen alle kinderen één iemand mee de 

duinen in nemen en als een echte duingids een excursie verzorgen. (Datum volgt nog) We zien dat 

er op de middagen weer heel hard gewerkt wordt en de dat de kinderen heel graag aan de slag 

gaan. We werken in circuit. Maken een 'WebPad' op een chromebook, knutselen een eigen 

duingebied (zowel boven de grond, als onder de grond) en lezen over alle verschillende dieren 

boeken en informatie.  

 

Ondertussen werken we ook heel hard aan alle Cito-toetsen. Spelling en Rekenen is (bijna) af. 

Volgende week starten we met Begrijpend Lezen.  

Knap hoor, met die hoge temperaturen hard doorwerken! 
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De weken vliegen voorbij! 

Deze week was het puffen in de klas, maar het werken ging prima. 

We bevinden ons middenin het laatste thema van dit schooljaar: Wilde dieren in ons eigen 

duingebied.  

In groepjes van 4 verzamelen we informatie over een zelfgekozen dier.  

We maken opdrachten, lezen teksten en bekijken informatieve filmpjes op school-t.v. 

Vorige week hadden we een gastles van juf Dorine. Zij vertelde over de herten in haar 

achtertuin. 

De groep is heel betrokken bij het thema en wil zoveel mogelijk te weten komen. 

Uiteindelijk zijn we straks echte kenners en kunnen we met gemak als gids wandelen door de 

duinen. 
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Nog even en dan gaat het portfolio weer mee naar huis.  

Wilt u deze z.s.m. meegeven als u dat nog niet gedaan hebt?  

Een fijn weekend! 

 

 

 

Proficiat 
 

24 Amélie Litjens  3 

24 Eeke Weenink  8 

25 Hugo van Winden 3 

27 Beatriz Araujo Silva 8 

27 Casper Höweler 5 

28 Day Broadbent  3 

29 Emma Mol  8 


