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Beste ouders en/of verzorgers,
Vorige week kregen we het verdrietige bericht dat de vader van Dominik uit groep 2 plotseling is overleden. Samen
met juf Sandra ben ik de dag erna op bezoek geweest bij
hem en zijn moeder. U begrijpt dat dat een verdrietig bezoek was. Dominik heeft van de school een knuffel gekregen. We hebben die dag de ouders uit groep 2 geïnformeerd met een brief. De volgende dag, dinsdag, heeft juf
Sandra in de kring met de klas gesproken over verdriet,
overlijden en hoe je elkaar kunt helpen als je verdrietig
bent. Dat was een mooi gesprek. Veel kinderen wisten uit
eigen ervaring iets te vertellen. Voor kleuters is er geen
verschil tussen groot verdriet of klein verdriet. Het overlijden van een familielid lijkt even verdrietig als het overlijden van een huisdier. Voor kinderen in de middenbouw is
dat weer heel anders.
Aan het eind van het gesprek hebben we afgesproken dat
je altijd bij de juf mag komen als je verdrietig bent, maar
dat het ook goed is om het onderwerp af te ronden.
Als u vragen heeft, loop dan gerust even bij mij binnen.
U heeft deze week een digitale uitnodiging gekregen voor
de 10-minutengesprekken. Deze is verstuurd via de mail.
Graag uw aandacht hiervoor, we hebben al heel veel inschrijvingen binnen gekregen.
Morgen start de vakantie, ik wens u een fijne week en
hoop u 5 maart weer gezond en wel terug te zien.

BOEKENTIP!
Het meisje met de parel.
Over de meesterwerken van het Mauritshuis zijn
vele verhalen te vertellen. In dit boek brengen de
beste kinderboekenschrijvers de wereldberoemde schilderijen tot leven. Lees je mee?
Wat doet die kikker bij de stier van Paulus Potter?
Wie heeft zich verstopt om te ontkomen aan de
luizenkam?
Waarom fluit het puttertje van Carel Fabritius?
En wie is verliefd op het meisje met de parel?
Dit boek is het
zusje van het grote Rijksmuseum
voorleesboek. Het
stimuleert kinderen om naar kunst
te kijken en
draagt bij aan een
brede algemene
ontwikkeling.

Hartelijke groet, Cees de Graaf
Creamiddagen
Het was vanmiddag erg gezellig bij het inloopmoment voor groep 1,2 en 3. Er was
veel te zien, want er is hard gewerkt de afgelopen weken.
Vakantierooster:
Het vakantierooster voor het komend schooljaar is nog niet vastgesteld. Daarover
is nog enig overleg nodig met de andere scholen. De herfst-, kerst-, en voorjaarsvakantie staan al wel vast. Dit zijn:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

zat. 20 oktober t/m zon. 28 oktober 2018
zat. 22 december 2018 t/m zon. 6 januari 2019
zat. 23 februari t/m zon. 3 maart 2019
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Nieuws uit groep 3a
In groep 3 zijn we elke dag bezig met lezen. We kennen nu bijna alle letters en gaan nu ook oefenen met
het op tempo lezen. Elke dag oefenen we het lezen ook in een circuit. We doen dat met: spelletjes, Ipads,
werkboekjes, de computer etc. Hieronder ziet u ons aan het werk in het circuit.
Groetjes van groep 3a

Verteltassen..
Via het werk van de moeder van Simone, Susanne en Daniël van Gemeren heeft onze school geld gekregen dat wij mogen besteden aan een educatief project. Dit jaar hebben wij gekozen om het geld te besteden aan verteltassen. Wij hebben een groep enthousiaste moeders (en een juf met pensioen) die deze tassen maken. Aan de hand van een prentenboek wordt een prachtige tas gemaakt en in die tas zitten
allerlei spullen die te maken hebben met dit prentenboek zodat het verhaal nog meer gaat leven bij de
kinderen. In de tas zit o.a.: het prentenboek, spelletjes en attributen. Wij zijn ontzettend blij met de
groep enthousiaste moeders.

Pagina 2

