
 

 

 

 

 

 

 

Burendag: 

Zaterdag sloten we onze week van het Kindcentrum af met 

de Burendag. Van 10.00 uur tot 13.00 uur was ons 

kindcentrum open voor belangstellenden. We kunnen 

terugkijken op een geslaagde, drukbezochte ochtend!  

 

 

Schoolfruit: 

Ook dit schooljaar doen we weer mee aan de Schoolfruitactie. Dit 

betekent dat de kinderen 20 weken lang, drie keer in de week fruit 

krijgen op school. Het Schoolfruit start in de week van 15 november. 

 

 

 

Boekenweek actie: 

Spaart u met ons mee tijdens de Kinderboekweek? Dank zij 

deze actie kunnen we als school gratis kinderboeken 

uitzoeken. Het gaat als volgt: 

- U koopt tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij boekhandel Bruna of  

  boekhandel Riemer. 

- U levert de kassabon in op school, bij de leerkracht van uw kind(eren). 

- Aan het eind van de actie mag school voor 20% van het eindbedrag van de  

  ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken. 

  Schooljaar 2021- 2022 

202018201682018 
Weeknieuws 

Weeknieuws  7                     Week: 39 

Komende maand: 

  6 t/m 17 oktober : Kinderboekenweek  

18 t/m 22 oktober : Herfstvakantie 

25 t/m 29 oktober : Projectweek 

In dit nummer: 

-  Schoolfruit 

-  Peuterdans 

-  PlusKinderopvang  

 

 
 



 

Peuterdans:  

Vrijdag gaan we weer dansen. Onder leiding van juf Monique kunnen de peuters weer 

heerlijk dansen. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom om 

mee te dansen. We beginnen om elf uur. Geeft u het ook 

even door aan ouders van peuters in de buurt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby/dreumesgroep: 

Afgelopen week hadden 

we de week van het 

kindcentrum. We hebben 

bellen geblazen, gespeeld 

in een ballenbak en 

ballonnen versierd. 

Hiernaast zie je nog mooie 

foto’s van de activiteiten. 

 
 
 
 
Peutergroep: 

Wij hebben een erg 

leuke onderbreking 

gehad van ons thema, 

namelijk de week van 

het kindcentrum! 

Allerlei festiviteiten 

stonden op de planning 

waaronder ballonnen 

en slingers versieren, 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fillustrations%2Fherfst-bladeren-kleur-de-natuur-1608538%2F&psig=AOvVaw2UCWbhvevuMW9R1xI6RhfG&ust=1602918413331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDBit_GuOwCFQAAAAAdAAAAABAV


 

een cakeje versieren en op eten natuurlijk! Maar ook een voorstelling van een echte 

clown! Ook wij hebben geoefend met de kunstjes die de clown deed, zo konden wij 

jongleren, balanceren en rollen met hoepels. Wat een feest! 

 

 
 
BSO: 

Afgelopen maandag hebben wij genoten van een 

theater/improvisatie les gehad in het speellokaal. 

Kinderen moesten in groepjes een kort toneelstukje 

spelen nadat de andere kinderen een plek en een 

activiteit hadden gekozen. 

 

 

 

Dinsdag hebben wij genoten van deze heerlijke laatste 

zomerse dag. We hebben met de oudste kinderen trefbal 

gespeeld. Doordat het zonnetje zo lekker scheen konden 

we ook schaduwtikkertje doen. Echt genieten! 

 

En helaas hebben we donderdag afscheid moeten nemen 

van onze lieve en sportieve meester Rico. 

Gelukkig gaan we hem nog vaak zien bij gym 😊 

 
 
 


