
                 Het Letterpalet 

Op vrijdag 10 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek met het thema “Feest!”. Die dag vieren 

alle meesters en juffen hun verjaardag 

Meesters– en juffendag 
In het kader van de Kinderboekenweek 
met het thema ‘Feest!’ vieren vieren 
alle meesters en juffen volgende week 
vrijdag hun verjaardagen. Het thema 
op deze dag is……."Sterren".  
Voor de locatie Huenderstraat geldt: 
De kinderen mogen deze dag verkleed 
op school komen. Voor eten en drinken 
wordt gezorgd. 
Voor de locatie Beukenlaan geldt: 
Deze dag zijn er alleen sterren te vin-
den op school, alle kinderen mogen 
zich voordoen en verkleden als ster. 
Wat deze dag heel speciaal maakt, is 
dat we zelfs bezoek krijgen van "echte" 
sterren! Wie dat zijn? Dat zien de kin-
deren die dag pas. Het wordt een dag 
vol glitter en glamour!  
Een paar dingen om te onthouden:  
* De kinderen hoeven geen eten en 

drinken mee te nemen. 
* De kinderen mogen verkleed als "ster" 
naar school.  
* ’s Middags houden we een filmmara-
thon. Dus heb je thuis een leuke film, 
dan mag je deze meenemen naar 
school. Wie weet wordt er dan wel naar 
jouw film gekeken. 

 
Voorwoord 
Iedere morgen begint er een nieuwe 
pagina in je levensverhaal. 
Maak er vandaag een prachtige pagina 
van! 
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Ouders  
gevraagd 
Volgende week vrijdag 10 oktober is de 
afsluiting van de Kinderboekenweek en dan 
houden wij een meester- en juffendag, 
zoals u hierboven heeft kunnen lezen. Voor 
de groepen 1 en 2 zijn wij op zoek naar 
ouders die ons, na de pauze, vanaf ongev-
eer 10.15 uur, willen helpen met het bege-
leiden van een aantal spelactiviteiten. Wie 
wil en kan met ons meefeesten? U kunt zich 
hiervoor opgeven bij de leerkrachten van 
groep 1-2.  



Schoolfoto’s 
In de afgelopen weken zijn er groeps- 
en portretfoto’s van uw kind(eren) 
gemaakt. 
Wij bieden u de gelegenheid deze 
foto's te bekijken en eventueel te ko-
pen. Volgende week ontvangt u 
hierover een mail. U kunt dan beslissen 
of u wel of geen foto's wilt  afnemen. 
De foto's kosten: 

- 1 groepsfoto (13 x 18 cm) € 5,00 

- 1 portretfoto (13 x 18 cm) € 5,00 
1 groepsfoto + 1 portretfoto (13 x 18 

cm) € 7,50 

8 pasfoto's € 1,00 

- elke extra bestelling (10 x 15 cm) € 
0,50 per foto 

- elk ander formaat is in overleg te 
bestellen. De kosten hiervan hangen af 
van de grootte van de  
foto. 
Indien u één of meerdere foto's wilt 
afnemen, kunt u deze bestellen door 
het nummer van de foto's op  
een envelop te noteren + de naam van 
uw kind(eren) en de groep waarin uw 
kind(eren) zit/zitten. U doet het geld-
bedrag in de envelop en u levert deze 
bij de leerkracht van uw kind(eren) in, 
waarna u uw bestelling zo spoedig 
mogelijk tegemoet kunt zien. 
U kunt bestellen tot 1 week na datum 
van ontvangst van de mail. 

Verkeer 
Met kamp zijn voor het eerst de nieuwe 
veiligheidsvestjes gebruikt. Ieder kind 
op locatie Beukenlaan heeft er één in 
gebruik. Als deze kinderen als groep 
met de fiets op pad gaan, worden ze 
gebruikt. 
Voor de kleinere kinderen zijn er vest-
jes op de locatie Huenderstraat. Deze 
hebben we gekregen en zijn zonder 
logo. Wij willen VVN hartelijk danken 
voor deze hesjes! 
Afgelopen week hebben we verkeer-
spraktijkles bij de Beukenlaan gehad. 
De kinderen mochten in een trekker 
met wagen kijken wat er allemaal in de 
spiegels te zien is, 
en wat niet, dus de dode hoek. De re-
gels die besproken zijn gelden ook voor 
vrachtwagens. 
Nu de donkere dagen er weer aanko-
men, komt VVN afdeling Berkelland op 
15 oktober de fietsen van de kinderen 

van de groepen 5 tot met 8 weer con-
troleren. De kinderen krijgen nog een 
papier mee naar huis waarop staat wat 
er in orde moet zijn aan de fiets. 
We hopen dat deze ochtend al deze 
kinderen de fiets mee nemen. 
Op 29 oktober houden we nog een 
hercontrole voor de fietsen die niet in 
orde zijn bevonden tijdens de eerste 
keuring (Helpt u mee dit te voorko-
men?). 
Van de verkeersouders 

U ontvangt in de volgende 
nieuwsbrieven nadere informatie over 
deze actie, maar voor nu willen we u 
vragen om alvast één of meerdere 
schoenendozen (geen laarzen-
doos) hiervoor te bewaren. 
 

Deze week heeft u een mail ontvangen 
voor de ouderavond op 8 oktober. 
Deze avond willen we op een speciale 
manier invullen, namelijk samen met 
u!  
U heeft nog tot en met vandaag de tijd 
om aan te geven bij wie u graag op de 
koffie wilt. 
Op woensdag  8 oktober bent u van 
harte welkom! Vanaf 20.00 uur staat 
de koffie aan de Huenderstraat klaar!  

Schoenendozen-
actie 
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Op de koffie bij... 



Nieuws uit groep 1-2b 
De herfst is al weer begonnen en ieder-
een in onze groep is al aardig gewend. 
We hebben al een aantal verjaardagen 
gehad en alle kinderen zijn nu vier jaar 
of ouder! Volgende week komt Lotte 
Ormel kennismaken. Wij heten haar 
van harte welkom bij ons in de groep! 
Wij zijn nu bezig met het thema Ont-
dekkingen en Uitvindingen. En er valt 
veel te ontdekken! Wist je dat mensen  
vroeger helemaal niets hadden en 
daarom allerlei dingen gingen beden-
ken? Een aantal van deze dingen mogen 
we nu ook helemaal slopen om ze zo 
nog beter te kunnen onderzoeken. Ook 
zijn er ontdekdozen met magneten en 
over drijven en zinken. En we hebben 
al robots geknipt en geplakt, 
machines geverfd en tandwie-
len gemaakt. Af en toe hebben 
we zelfs een grappige uitvinder 
in de klas die proefjes laat 
zien.  
We hebben ook gemerkt dat 
het in deze tijd van het jaar ’s 
ochtends soms mistig is. Wat is 
mist? Wat zijn wolken en hoe 
ontstaat regen? Dit hebben we 
allemaal onderzocht en bespro-
ken. 
Met taal zijn we nu bezig met 

de letter ‘m’ van machine en binnen-
kort komt de ‘b’ van boek. Deze week 
is ook de kinderboekenweek. Samen 
met groep 1-2A zijn wij naar de biblio-
theek geweest. Daar mochten wij alle-
maal een boek uitkiezen en meene-
men.  
Het thema van de kinderboekenweek is 
feest. Als afsluiting van de kinderboe-
kenweek houden wij volgende week 
vrijdag een juffendag. De kinderen 
mogen die dag verkleed op school ko-
men. Wij zijn nog op zoek naar ouders 
die ons na de pauze willen helpen met 
het begeleiden van een aantal leuke 
spelletjes. 

Nieuws uit groep 6 
We zijn al weer 5 weken hard aan het 
werk met rekenen, taal en spelling. 
Ja en nog veel meer natuurlijk. 
De creatieve vakken: tekenen en hand-
vaardigheid doen de kinderen met veel 
plezier. 
We hebben de klas al versierd met 
prachtige vlinders. En bij ons op de 
deur bloeien de mooiste zonnebloe-
men. 
Met prinsjesdag hebben we de gouden 
koets getekend. 

Momenteel maken we van papier en 
lijm een vliegend beest. Vogels en in-
sekten worden gemaakt. Vrijdag gaan 
we ze verven. 
De kinderen kennen al veel Engelse 
woorden. Woorden uit de klas, een 
aantal kleuren en het lied Old mcDo-
nald had a cow hebben ze geleerd. 
Alle Engelse woorden opgeschreven en 
vertaald in het Nederlands. Vraag ze 
maar eens of ze al een paar Engelse 
woorden kennen. U zult versteld staan 

hoeveel ze er al kennen. 
Ook verkeer is al een aantal we-
ken aan de orde geweest. De kin-
deren maken in een verkeers-
krantje vragen en we praten met 
elkaar over de verkeersregels. 
Maar afgelopen dinsdag kregen ze 
een praktijkles over de dode hoek 
met een echte grote trekker. Fan-
tastisch vonden ze dat. "Kom je 
snel nog een keer terug?" vroegen 
ze aan de verkeersmoeder. Dat 

Even ter herinnering: maandag en don-
derdag (6 en 9 oktober) is er geen gym 
in de Pickerhal. De gymlessen voor de 
groepen 6 en 8 gaan op donderdag wél 
gewoon door. 

Geen gym 
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Sterrenpalet BSO Report 

Even voor-
stellen... 
Ik ben Miriam Gerfen. Sinds kort ver-
sterk ik het bso team aan de Huender-
straat.  
Ik ben 36 jaar, getrouwd en moeder 

van 2 dochters van 12 
en 10 jaar. 
In mijn vrije tijd on-
derneem ik regelmatig  
iets leuks met mijn 
gezin, wandel met 
onze hond en bezoek 
ik de sportschool.  En 
wanneer er nog tijd 
over is, lees ik graag 
een goed boek. 

Voor het aankomende schooljaar is er 
een superleuk activiteitenprogramma 
samengesteld. Ik heb erg veel zin om er 
met de kinderen en collega`s een uit-
dagende, creatieve en sportieve tijd 
van te maken. 
Miriam Gerfen 

Afgelopen weken zijn de BSO kinderen 
druk geweest met een aantal leuke 
spelen en knutselactiviteiten. De afge-
lopen weken stonden, net als de aan-
komende weken, in het teken van na-
tuur, ontdekkingen en uitvindingen. Op 
het plein werden diverse spelen met 
natuurlijk materiaal gespeeld. Zo werd 
er bijvoorbeeld een soort Jeu de Bou-
les gespeeld, maar dan met kastanjes 
en eikels. Ook werd tijdens een warme 
dag fanatiek met water gespeeld. De 
knutselactiviteiten waren o.a. blade-
ren schilderen en een mooie herfst-
boom op het raam verven. Hiernaast 
hebben de kinderen, zodat ze iedereen 
leren kennen, een ster gemaakt. Op 
deze ster konden de kinderen laten 
zien wie zij zijn en waar zij een ster in 
zijn. Los van het thema dat we mo-
menteel behandelen, zijn de kinderen 
druk geweest met "Kunst op het plein". 
Diverse kinderen hebben kleurplaten 
nagetekend op het plein. Het resultaat 
wilden we u niet onthouden Vandaar 
een aantal foto’s van de kunstwerken. 
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Geboren 
Lena te Raa (groep 2B) heeft op 16 
september een zusje gekregen! Zij 
heet Hanna. We zijn heel blij voor 
haar ouders, Lena, Ruben en Marije. 
Van harte gefeliciteerd en samen veel 
geluk gewenst ! 
 

Jarig 
We feliciteren op : 
 
05-10  Romy Kruisselbrink uit groep 5 
07-10  Mirthe ten Berge uit groep 3 
08-10  Renwar Wali uit groep 8 
12-10  Jordy van de Pol uit groep 2b 
13-10  Isabella Rab uit groep 6 
14-10  Rinkje den Boer uit groep 8 
14-10  Bente Dijkhuis uit groep 8 
14-10  Samuël te Spenke uit groep 4 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  

 
Voor het hele jaar hebben we een the-
ma per maand bedacht. De thema’s 
vindt u op de jaarplanning, die als 
bijlage bij deze nieuwsbrief meege-
stuurd wordt. Daarop vindt u ook onze 
contactgegevens.  
 
 


