
                         

     

Nieuwsbrief 22 september, jaargang 6, nummer 4 

 

Maandkalender: 

5 t/m 14 oktober  Kinderboekenweek 

10 oktober   Groep 1 t/m 4 naar het bos 

12 oktober   Groep 3 t/m 8 naar Jeugdland 

13 oktober   Kinderboekenwinkeltje in school 

17 t/m 21`oktober  Herfstvakantie 

24 oktober   Studiedag 

26 oktober   Hoofdluiscontrole 

27 oktober   Nieuwsbrief 5 

2 november   Koffieochtend  

 

Wat houdt ons bezig? 

Afgelopen weken hebben we een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd met mogelijke 

kandidaten voor de vacature van leerkrachtondersteuner voor de onderbouw. Op dit moment 

zijn we heel ver met een kandidaat. We hopen dat we u binnenkort kunnen vertellen dat we 

een nieuwe collega hebben.  

 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Woensdag 5 oktober hebben we met elkaar de Kinderboekenweek geopend met een 

voorleesontbijt en het lied gi-ga-groen van Kinderen voor Kinderen. 

De Kinderboekenweek zal deze week en volgende week centraal staan. We gaan lekker veel 

lezen en er zal veel voorgelezen worden. 

In groep 1/2 staat het boek ‘De blaadjesdief’ van Alice Hemming centraal. Eekhoorn is boos! 

Aan zijn boom zaten gisteren namelijk nog heel veel mooie blaadjes, maar 

vandaag? Vandaag zijn er een paar weg. Ze zijn vast gestolen en dat 

betekent… dat er een blaadjesdief rondloopt! Dit prentenboek is 

geselecteerd als thematitel voor de Kinderboekenweek 2022.Natuurlijk 

wordt er nog uit veel meer boeken voorgelezen. Er zal ook veel aandacht 

besteed worden aan boeken op rijm. Hier is groep 2 al een tijdje actief mee 

bezig. Ook staat tellen en splitsen nog steeds centraal en werkt groep 1 

nog veel met vormen. 



                         

     

Samen met groep 3/4 gaan de kinderen op maandag 10 oktober naar 

het bos. Aan de hand van een speurblad gaan ze op zoek naar de 

armband van Floortje. Deze hebben ze nl. niet gevonden op het 

strand. Hopelijk ligt deze in het bos.  

Ook de kinderen van groep 3/4 krijgen allerlei verschillende activiteiten die te maken hebben 

met de Kinderboekenweek. Er zal veel voorgelezen worden en de kinderen zullen zelf lekker 

veel gaan lezen. De kinderen van groep 4 zijn net gestart met het maken van een boekverslag. 

Na het lezen van een boek schrijven ze er een kort verslag over. Dit bestaat o.a. uit de titel 

van het boek en wie de schrijver is. Een mooie tekening mag natuurlijk niet ontbreken! 

De kinderen van groep 3 t/m groep 8 maken op woensdag 

12 oktober een gi-ga-groen uitstapje naar Jeugdland. Groep 

3/4 gaan met de auto en de kinderen van groep 5 t/m groep 

8 gaan sportief op de fiets. Bij Jeugdland maken de kinderen 

een insectenhotel.  

Naast dit leuke uitstapje wordt er ook in groep 5/6/7/8 veel 

voorgelezen en worden er veel activiteiten rondom lezen 

georganiseerd. Zo zullen ze woordzoekers maken en in de 

huid van een schrijver kruipen door een verhaal af te maken.  

We maken er met elkaar een gi-ga-groene super gave Kinderboekenweek van!  

Op 13 oktober staat er een kinderboekenwinkel in school. Van 15.00 uur tot 16.30 uur kunt u 

in de boekenwinkel terecht om te kijken welke kinderboeken er allemaal op de markt zijn. Het 

prentenboek ‘De blaadjesdief’ zal ook te koop aangeboden worden. We zouden het heel leuk 

vinden als u met uw kind de kinderboekenwinkel komt bezoeken. Natuurlijk kunt u familieleden 

en/of vrienden meenemen. 

 

Herfstvakantie en studiedag 

Vrijdag 14 oktober krijgen de kinderen van groep 1/2/3 om 12.00 uur herfstvakantie. Voor de 

kinderen van de groepen 4 t/m 8 begint de vakantie om 15.15 uur. Sluitend aan de vakantie 

heeft het team op maandag 24 oktober een studiedag. De kinderen zijn die dag nog vrij.  

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe! 

 

 

 

  



                         

     

Nieuws vanuit Babino 

Thema Herfst 

Deze week zijn wij begonnen met het thema herfst. 

Op het kinderdagverblijf hebben wij een herfsthoek gemaakt, daar kunnen de kinderen 
gezellig een boekje lezen. De kinderen zijn buiten ook al enthousiast op zoek geweest naar 
mooi gekleurde blaadjes en kastanjes, deze hebben zij daarna op de herfsttafel gelegd. 

Ook zingen wij veel liedjes over de herfst, vooral het liedje 'op een grote paddenstoel' is 
favoriet bij de kinderen. 

Ook de kinderen op de BSO zijn bezig met thema herfst. De leidsters zijn samen met de 
kinderen druk bezig om het lokaal herfstig te versieren. We hebben samen al heel veel 
kastanjes gevonden voor onze herfsthoek en daarmee kunnen we veel activiteiten gaan 
uitvoeren. De kinderen zijn deze week al begonnen met het knutselen van paddenstoelen en 
er hangen ook al wat griezelige spinnenwebben! 

Voor de kinderen is het weer fijn om de winterslaapzakken aan te hebben 
tijdens het slapen. Zouden jullie deze weer mee willen geven naar de 
opvang? Ook slofjes met een harde zool is fijn voor de voetjes aangezien 
het weer kouder wordt en het geeft ook minder kans op uitglijden. 

We hebben een hele leuke lampion bedacht voor de kinderen. Daarvoor 
hebben wij alleen een plastic flesje nodig van 1000ml (zie foto). Zou u deze 
aan uw kind mee kunnen geven? Dan kunnen wij aan de knutsel met de 
kinderen! 

Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan! GI-GA-GROEN! Op de 
opvang besteden wij natuurlijk weer veel aandacht aan voorlezen en boekjes kijken . 
Daarmee stimuleer je natuurlijk heel erg goed de 
taalontwikkeling van het kind. 

De herfstvakantie 

Over 2 weken is het alweer herfstvakantie. De leidsters 
zijn druk bezig geweest met het bedenken van een leuk 
vakantieprogramma. Zo gaan we gezellig 
paddenstoelcakejes bakken en knutselen met kastanjes, 
ook hebben wij een leuk uitjes op de planning. De rest 
houden wij nog even als een verrassing. Mocht uw kind 
toch afwezig zijn in de vakantie wilt u dat dan op tijd 
doorgeven aan ons? 

Wij kijken uit naar een gezellige herfstvakantie! 



                         

     

KOV-net 

Vanaf nu proberen wij via KOV-net in het schriftje te schrijven. We schrijven daarin wat de 
kinderen hebben gedaan en hoe de dag is verlopen. Zo af en toe zullen wij daarin ook foto’s 
plaatsen. Dit kunt u zelf dus inzien via KOV-net bij het kopje ‘schriftje’. 

 

Vanuit de GGD… 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een Covid-19 nieuwsbrief vanuit de GGD. Deze brief bevat 
een update van de huidige maatregelen.  
 

 


