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Nieuws uit groep 1 en 2
Tijdens de Kinderboekenweek kwam de Burgemeester bij ons voorlezen in de klas.
We hadden van te voren vragen bedacht. De meeste vragen wisten de kinderen zelf nog te herinneren
en durfden ze ook zelf te stellen aan de burgemeester. Ook had de Burgemeester de ambtsketting
om en alle kinderen mochten deze ook even om doen. Er was zelfs 1 kleuter die na het kijken in de
spiegel, zeker wist dat hij later ook Burgemeester wilde worden. Want de ketting stond hem prima.

Op de website staan nog meer foto`s hiervan.
We hebben tijdens de Boekenweek met de groep
zelf een vormenboek gemaakt.
De Kinderboekenweek hebben we afgesloten met het
proeven van bitterballen. We hadden een muziekles over
het thema sport en welke ballen bij welke sport horen. Zo
hadden we een voetbal, een hockeybal, een golfballetje,
een pingpongballetje enz. Maar we hadden het ook over
ballen die je kon eten bv. een gehaktbal, een kauwgombal,
een toverbal en een bitterbal. Nu bleek dat heel veel
kinderen niet wisten wat een bitterbal was? Dus onze
klassenmoeder heeft ze voor ons gebakken en we hebben
ze allemaal geproefd. Ze waren heerlijk, bedankt Janneke!

De laatste vrijdag hebben we het letterwinkeltje van Opa
Brom opgeruimd. Ze konden zich verkleden als Opa Brom
en hebben heel fijn in de letterwinkel gespeeld. Ook
hebben ze veel over letters en klanken geleerd.

Vrijdag hadden we een echte schildpad in de klas, deze had Benthe
meegenomen. We hadden een verteltafel over het boek: de wedstrijd van
Haas en Schildpad.
De kinderen konden met allerlei attributen en knuffeldieren het verhaal
naspelen.Maar een echte schildpad dat was een leuke verrassing.
Alle kinderen hebben een haas of schildpad gemaakt als knutselwerkje.
Ze mochten zelf kiezen.

Nu zijn we gestart met het thema Herfst.
In de gang hebben we samen met de kleuters en alle
meegebrachte spullen een mooie herfsttafel gemaakt.
In de klas hebben we een herfst/boekentafel, met allemaal
boeken over de Herfst. Ook de ramen zijn versierd in het
thema, alle kinderen hebben herfstblaadjes uitgeprikt,
en paddenstoelen gevouwen. Deze hebben ze zelf op het
raam geplakt.
Groep 2 heeft 16 vierkantjes en muizentrappetjes leren vouwen. Ook hebben ze herfstbladeren
geverfd met ecoline en ze gaan nog leren vlechten met papieren stroken.
Groep 1 heeft een schuin kruis leren vouwen en geleerd hoe je een wc rolletje kan omplakken.
Ook hebben ze reeksen (patronen) gemaakt.
Engels gaat ook over de Herfst, Autumn, over de dieren in het bos en kledingstukken.
Deze week zijn we druk met het maken van de lampions.
We gaan geheel in het thema Paddenstoelenlampions maken.

Daarna gaan we het nog over spinnen hebben en spinnen knutselen.

Bij de poppenhoek staat een kledingrek, hierop hangen verkleedkleren. De kleuters kunnen zich
tijdens het spelen verkleden. Nu zijn er enkele verkleedpakken kapot! Is er misschien een handige
ouder die wat verkleedkleren wil herstellen voor ons?
Schooldammen
In januari gaan we weer meedoen met het schooldamtoernooi in Alphen a/d Rijn. De teams zijn
intussen samengesteld en vanaf donderdag 31 oktober wordt er weer onder leiding van dhr. Brunt
geoefend. De uitnodiging voor het toernooi is intussen binnen, dus de datums is bekend.
Op zaterdag 18 januari 2014 wordt het toernooi gehouden. Deze keer is er een andere locatie: het
geheel vernieuwde Wijkcentrum Kerk en Zanen, De Oude Wereld 51-59.
De aanvangstijd is 11.45 uur en rond 15.30 uur zal het toernooi afgelopen zijn.
Verdere details over het toernooi krijgen alle deelnemende kinderen in januari.
In de herhaling: Sint Maarten groep 1 t/m 4
Op maandag 11 november vieren we Sint Maarten. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan al zingend met
een lampion langs de huizen om fruit op te halen. Dat fruit is bestemd voor de ouderen in Woudsoord.
Dat wordt door groep 4 op dinsdag 12 november naar Woudsoord gebracht. Op school maken we een
lampion en oefenen de Sint Maartenliedjes. Wilt u uw kind een lichtje voorzien van naam meegeven
naar school. De batterijen graag los in een plastic zakje erbij. Deze lichtjes zijn verkrijgbaar bij Van
Raad. De kinderen worden maandag 11 november om 17.50 uur op school verwacht. We gaan tussen
18.00 en 19.00 uur langs de huizen en tegen 19.00 uur zijn we weer op school en kunt u uw kind
ophalen. We laten geen kinderen alleen naar huis gaan.
Wie wil er een groepje kinderen begeleiden met Sint Maarten? De intekenlijsten hangen na de
herfstvakantie bij de klassen. Het is niet de bedoeling dat kinderen uit andere groepen meelopen; ook
niet als hun ouders als begeleiders meegaan.
Luizencontrole
Afgelopen maandag was er weer een luizencontrole. Gelukkig zijn er geen luizen gevonden.
Op maandag 9 december is er opnieuw een luizencontrole. Graag wel uw kind/kinderen blijven
controleren en zo nodig behandelen. Mocht u luizen vinden, geef u het dan aan de leerkracht van uw
kind/kinderen door? We kunnen dan een extra luizencontrole houden.
De ouderraad
School van de week
Volgende week zijn wij school van de week bij zwembad de Tweesprong.
Voor een kaartje kunt u terecht bij de leerkrachten.

Belangrijke data voor de komende tijd
6 november
School van de Week bij de Tweesprong
11 november
Sint Maarten lopen
23 november
Sinterklaas komt aan in Woubrugge

