
1 
 

Nieuwsbrief 7     

 4 oktober 2018 

ALGEMEEN 
 

Opening Kinderboekenweek 
Woensdagochtend 3 oktober staan alle kinderen van basisschool aan 
‘t Heike op het kleuterplein. De opening van de Kinderboekenweek 
gaat van start maar eerst zingen we voor juf Wendy. Zij is jarig 
vandaag en dat vieren we met alle kinderen, juffen en ouders samen. 
Uit volle borst zingen we en wensen we haar een hele fijne dag! 
Daarna start de muziek en dansen we op het lied ‘Kom erbij’ van 
Kinderen voor Kinderen. Terwijl de kinderen al swingend over het 
schoolplein gaan, zoeken we de oudste en de jongste kinderen van onze school. Zij mogen 
samen de Kinderboekenweek officieel openen door het lint door te knippen. Alle andere 
kinderen zoeken een vriendje of vriendinnetje. Ze geven elkaar een hand en als vrienden 

lopen we onder de 
vriendschapsboog 
naar binnen. De 
Kinderboekenweek is 
nu officieel geopend! 
De boeken waarmee 
we deze week en 
volgende week aan 
de slag gaan, staan 
allemaal in het teken 
van vriendschap.  
We gaan er samen 
een hele fijne week 
van maken! 

 

 

 

Belangrijke data 
15-10  Start herfstvakantie t/m 19-10  
24-10  preHistorisch Dorp groep 5-6 
26-10  preHistorisch Dorp groep 7-8 
31-10  Peuterkijkochtend 9.00 uur - 11.00 uur 
  
Bijlagen 
Biebbabbel 
Flyer Grafheuvelfestijn  
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UIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Thema ‘feest’ 
Het thema ‘feest’ hebben we feestelijk afgesloten 

met kronen en een taartje. Tijd om 
het volgende project te gaan starten.  

Thema ‘sprookjes en herfst’ 
Dit zal gaan over sprookjes en herfst. Er komen vier sprookjes centraal te staan waarbij we 
ons richten op taalvaardigheid en spel.  
Komende week zullen we voornamelijk bezig zijn met herfst en de Kinderboekenweek. 
  
De letter ‘M’ 
Deze week hebben we de letter ‘M’ geleerd. De kinderen mogen  
voorwerpen meenemen waarin we de letter m horen. We gaan                                         M 
samen ontdekken waar we de letter in het woord horen.  
Horen we de ‘M’ vooraan, in het midden of achteraan? 

  
Groep 3-4 
Muzieklessen 

Van af deze week krijgen de kinderen iedere week op dinsdag 
muziekles van meester Niels Tiebosch van Art4U. De eerste les heeft 
meester Niels gespeeld op zijn accordeon.  

 

Groep 7-8 
Bezoek preHistorisch Dorp 

Voor ons bezoek aan het preHistorisch Dorp op vrijdag 26 oktober zijn 
we nog op zoek naar ouders die zouden kunnen rijden. We zullen dan 
om 8.30 uur vertrekken en we verwachten rond 11.30 uur weer terug 
te zijn op school. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht.  
Bij voorbaat dank. 
 

‘IK op het Sondervick’ 
Op donderdag 1 november organiseert het Sondervick College een minischooldag voor 
groep 8 leerlingen. Wij zullen met groep 8 hieraan deelnemen. 
Voor deze dag moeten de namen van de leerlingen doorgegeven worden, met het 
voorlopige advies wat gegeven is eind groep 7. Mocht u hier geen toestemming voor geven, 
kunt u dit voor de herfstvakantie doorgeven aan de leerkracht. 


