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Weeknieuws

Weeknieuws 36
In dit nummer:
- Schoolfotograaf
- Peutergym

Week: 23
Agenda
- 13 -24 juni : Toets periode
- 28 juni
: Musical groep 8 (Ogterop)
- 8 juli
: Rapporten mee naar huis
Bijlagen
- Zomer leestips bibliotheek
- Algemene muzikale vorming

Schoolfotograaf
Beste ouder/verzorger,
Foto Koch komt donderdag 23 juni de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling
van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de privacy handhaving vanuit de
school. Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat
alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de
fotografie dag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de
fotografie dag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen
worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u
thuis in op www.fotokoch.nl.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf
de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of expartner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een
mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het
juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!

Schema’s fotograaf donderdag 23 juni:
Fotograaf 1
Locatie: Speellokaal
Tijdstip: van 08:30-12.30 uur
Groep
Broertjes/zusjes
Peuter klassenfoto
1/2 A Klassenfoto
1/2 B Klassenfoto
3 Klassenfoto
4 Klassenfoto
4/5 Klassenfoto
5 Klassenfoto
6 Klassenfoto
7 Klassenfoto
8 Klassenfoto + afscheidsfoto
Eventueel uitloop

Aantal leerlingen
Naar school gaande
leerlingen* = 63
16
31
32
23
18
20
19
19
17
34

Tijdstip
08.30-09:45
09:45-10:00(15 min)
10:00-10:10 (10 min)
10:10-10:20 (10 min)
10:20-10:30 (10 min)
10:30-10:40 (10 min)
10:40-10:50 (10 min)
10:50-11:00 (10 min)
11:10-11:20 (10 min)
11:20-11:30 (10 min)
11:30-11:40 (10 min)
Tot 12:00

Fotograaf 2
Locatie: BSO lokaal + buiten
Tijdstip: van 08:30-14:30 uur
Groep
externe families +
individueel extern
Broertjes/zusjes
Babygroep individueel +
peuters individueel
1/2A individueel
1/2B individueel
3 individueel
Familiefoto’s groep 7
Pauze fotograaf
4 individueel
4/5 individueel
5 individueel
6 individueel
7
8

Aantal leerlingen

Tijdstip
08:30-09:55

09:55- 10:35 (40 min)
31
32
23
15
18
20
19
19
17
34

10:35-10:55 (20 min)
10:55-11:15 (20 min)
11:15-11:35 (20min)
11:35-12:00 (25min)
12:00-12:30 (30 min)
12:30-12:50 (20 min)
12:50-13:10 (20 min)
13:10-13:30 (20 min)
13:30-13:50 (20 min)
13:50-14:10 (20 min)
14:10-14:30 (20 min)

Zit uw kind op de baby/ dreumes of peutergroep in ons Kindcentrum, maar het is niet
uw contractdag en u wilt wel dat uw kind op de individuele en/of familiefoto komt?
Dan kunt u direct om 08:30 uur in de rij bij het speellokaal gaan staan.
Mocht u hier gebruik van willen maken wilt u ons dit dan laten weten? Stuur een
bevestiging naar kcannefrank@pluskinderopvang.nl voor maandag 20 juni 2022, zodat
wij weten wie er komen deze ochtend. Houd rekening met een wachttijd deze ochtend.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Peutergym
Morgen gaan we weer gymmen. Onder leiding van meester
Christian kunnen de peuters weer heerlijk bewegen.

Babygroep
Afgelopen weken zijn we druk met de Vaderdag cadeautjes bezig geweest. Als het
goed is hebben de kinderen de cadeautjes thuis samen verstopt. Alvast een hele fijne
Vaderdag dit weekend.
Wisten jullie dat wij de kinderen altijd zonder speenkoord naar bed
brengen. Zouden jullie misschien een losse speen in de tas kunnen doen?
Dit voorkomt dat we de mooie speenkoorden kwijt raken.

Het is heerlijk zomers weer, hier zingen we dan ook liedjes over.
“In de zomer
Gaan we naar het strand
Lekker spelen
Aan de waterkant

IJsjes eten
Zwemmen in de zee
Naar het strand
Ga je met ons mee?”

Peutergroep
Wat genieten we met ons allen van het thema ‘Zomer
en water’, het weer is prachtig en we kunnen lekker
buiten spelen met zand en water. Binnen maken we
lekkere ijsjes in het winkeltje en maken we leuke
dingen in de zandtafel. Natuurlijk zijn we achter de
schermen ook druk met Vaderdag.

Wisten jullie dat volgende week woensdag de
laatste keer peuterdans is voor de zomervakantie!
Komen jullie gezellig mee doen? We beginnen
om 10.30 uur.

BSO:
Maandag was het weer tijd voor onze maandelijkse kookbso. We hebben 3 heerlijke
dingen gemaakt:
Verse broodjes hamburger, aardappeltjes uit de oven en als toetje hadden we gebakken
havermout met honing.
Daarnaast hebben we genoten van de zonovergoten dagen, dit betekent lekker veel
buiten spelen, met wat kliederen en natuurlijk goed in smeren!

Mocht je thuis ook 1 van de recepten willen proberen, ze staan hier onder.
Aardappeltjes uit de oven (2 pers)
- Zakje aardappelpartjes.
- Aardappelkruiden
- Zout
- Provençaalse kruiden
- Olie naar keuze
1. Haal de partjes uit het zakje en doe ze in een kom. En zet de oven aan op 220
graden.
2. Voeg hier een scheutje olie en de kruiden op gevoel aan toe.
3. Schud het goed door elkaar zodat overal wat kruiden zit.
4. Leg de partjes op een bak plaat en zorg dat er wat ruimte is tussen de partjes.
5. Na 10 minuten draai je de partjes om en zet je ze nog 10 min in de oven.
6. Smullen maar!

Gebakken havermout (8 pers)
- 640 gram havermout
- 1l yoghurt
- 4/5 eieren
- Kaneel
- Honing
- Appels (hoeveelheid naar keuze)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yoghurt, eieren en havermout goed roeren in een beslagkom.
Voeg kaneel. Honing naar behoefte toe.
Schil de appels, snijd ze klein en voeg ze toe.
Boter een ovenschaal in en gooi het mengsel in de beslagkom.
Zet de oven op 180 graden en bak voor 30 minuten.
Warm serveren is het lekkerst met een beetje honing erover.

