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Golfbewegingen 

  

Beste ouder(s), verzorger(s), 
We zijn de tweede maand ingegaan in het sportjaar. Op de achtergrond wordt hard gewerkt om 
de activiteiten voor te bereiden. Vanavond komt bijvoorbeeld de activiteitencommissie bijeen 
om het één en ander voor te bereiden. Wat mooi dat er zo’n enthousiaste groep zich buigt over 
de extra activiteiten die op een school plaats vinden. 
 
Vorige week zijn 7 ouders, de leerlingenraad en de directie bevraagd over “Haal- en 
Brenggedrag” bij de Golfbreker. Dit is een pilot, waarbij twee scholen meedoen, waaronder de 
Golfbreker. Gedragsspecialisten en een reclame bureau gaan met de opgedane ervaringen aan 
de slag om daarna in twee weken hun plan uit te rollen. Volgende week volgt het eerste verslag 
in samenspraak met de directie. We zijn benieuwd! 
 
Op het schoolplein is afgelopen vrijdag een nieuwe schuur verrezen. Eindelijk, want dit heeft 
heel lang op zich laten wachten. Helaas is de schuur nog niet klaar, want het bedrijf was 
vergeten twee wanden te produceren. Ook dat nog. Inmiddels ligt de eerste plank er al af. Ze 
hebben beloofd dat morgen (vrijdag 7 oktober) alles afgemaakt gaat worden. 
 
Deze week mochten de ouders/verzorgers met een kind in de groepen 1,2 of 3 ’s ochtends even 
mee naar binnen. Dat is erg goed gegaan. De juffen konden keurig op tijd de lessen starten. 
Daar houden wij van. De volgende naar binnen mag week is de week van 31 oktober tot en met 4 
november. Noteer deze vast in uw agenda. 
 
Ouders/verzorgers die nog een toekomstige leerling voor de Golfbreker thuis hebben in de 
leeftijd van ongeveer 2,5-3 jaar en hun kind nog niet hebben ingeschreven vragen wij dit zo snel 
mogelijk te doen. Bij de administratie kunt u op maandag, woensdag of donderdag een 
inschrijfformulier ophalen. Andere dagen kan dat bij juf Mirjam of meester Ron. 
 
Wat was de opening van de kinderboekenweek weer gezellig. De groepen 8 hadden zelf een 
leuke presentatie bedacht en de bijbehorende dans top uitgevoerd. Mocht u iets horen over 
Giga Groen……dan komt dat daar vandaan. 
 
Ron Drukker 
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Data 
 

 Data Tijd Activiteit 
Di.  11 okt. 9:00-13:30 uur Biebbus 
Vr. 14 okt. 9:00-13:30 uur Biebbus 
Ma./vr. 17 t/m 

21 okt. 
 Herfstvakantie 

Ma. 24 okt. 8:30-9:00 uur Spreekuur GGD 
Wo. 26 okt.  Schoolfotograaf 
Do. 27 okt.  Schoolfotograaf 
    
    
    
    
    

 
 

 
 
Inloopspreekuur GGD                                                                                                                                               
Heeft u wel eens vragen over de opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld over 
onderwerpen als slapen, zindelijkheid, puberteit, weerbaarheid?  

Een aantal keer per jaar is er op de Golfbreker op de maandagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur een 
spreekuur vanuit de GGD. Hier zit Mariël van de Geer, die bij de GGD werkzaam is als 
jeugdverpleegkundige.  
 
Mocht u een keer een afspraak willen maken, dan kunt u contact opnemen met Mariël via 
mvandegeer@ggdzw.nl.  
 
Voor het komende schooljaar is Mariël aanwezig op: 
Maandag 24 oktober 
Maandag 12 december 
Maandag 16 januari 
Maandag 6 maart 
Maandag 17 april 
Maandag 22 mei 
Maandag 3 juli 
 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vragen betreffende de opvoeding en ontwikkeling van uw 
kind te stellen op het opvoedspreekuur waar u een pedagoog van de GGD treft. Een afspraak 
maken kan via www.opvoedspreekuur.nl. 
 
 
 

 
Agenda 



 



 

 

 

 

 

 



 

Kinderboekenweekfeest Zaantheater (4-10 jaar) 
Gratis toegankelijk familiefeest op zondagmiddag 9 oktober 
Voorlezen, optredens, knutselen, dansen, muziek maken én drie voorstellingen: op zondag 9 
oktober is het Kinderboekenweekfeest! Tijdens dit festival is er vanaf 13.00 uur van alles te beleven 
in het Zaantheater. Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen’ en staan dieren 
en de natuur in de spotlights. De toegang is gratis en voor een klein prijsje kunnen bezoekers ook 
naar een te gekke voorstelling. 
  
Op deze zondagmiddag zijn er een heleboel gratis activiteiten in het Zaantheater. Versier een 
levensgrote draak samen met leerlingen van Compaen VMBO. Dansschool Jemisquare zorgt dat de 
voetjes van de vloer gaan met coole dansworkshops. Er kan geknutseld worden en gepuzzeld. 
Medewerkers van de Bieb lezen de kleintjes voor en de grotere kinderen gaan zelf aan de slag met 
een IPad. En de Zaanse Bruna neemt een schrijver mee die voorleest uit een zelfgeschreven boek. 
  
Te gekke voorstellingen voor een klein prijsje 
Voor € 5,00 kan je ook nog een te gekke voorstelling bekijken tijdens het 
Kinderboekenweekfeest. Er zijn drie voorstellingen te zien voor kinderen vanaf 4 jaar. In de vrolijke 
voorstelling ‘Koos & Moos’ staan koala Koos en zijn vriend Moos uit de gelijknamige YouTube-serie 
op de planken. Zij komen erachter dat je zelf meer kunt doen voor het klimaat dan je 
denkt. 'Stapelgek’ is een voorstelling naar het  Zaanse boek 'Sjoerd en de Stapelstad' van Barry 
Menger. Een stapelgek verhaal zonder woorden, met veel (bouw)geluiden, slapstick, blokjes en 
houten poppetjes. En comedian Wijnand Stomp laat je luisteren, genieten en lachen tijdens zijn 
voorstelling ‘Ik, Anansi’. 
  
Het Kinderboekenweekfeest in het Zaantheater is het leukste uitje voor het hele gezin op zondag 9 
oktober en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het festival en de activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Voor de voorstellingen wordt € 5,00 entree gevraagd. Kaarten bestellen voor de voorstellingen kan 
via www.zaantheater.nl 
  
Met vriendelijke groet, 
Tamar Uylenburg 
  
Medewerker Stadsprogrammering 
  

     
   
Nicolaasstraat 3 
1506 BB Zaandam 
075 – 6 555 335 
www.zaantheater.nl 
 
 
 

            

 
Zaantheater: Kinderboekenweek 



 

Batterijen Battle 7 t/m 25 november 2022 
De Golfbreker heeft zich ingeschreven voor de Batterij Battle. Wij horen eind oktober of we 
met 599 andere scholen mee mogen doen. 
 
Het klinkt nog ver weg, maar van 7 t/m 25 november hopen we op de Golfbreker mee met mogen 
doen met de Batterijen Battle. 
Het is een duurzame strijd tussen basisscholen in Nederland. Welke school verzamelt de meeste 
batterijen? 
Met bijna 400 leerlingen moeten we toch een heel eind kunnen komen. Ga alvast op zoek naar lege 
batterijen. Haal ze uit oude apparaten of uit stoffige laatjes. Bewaar ze voor de speciale actie 
periode. 
 

Voor de Batterijen Battle mogen uitsluitend de volgende huishoudelijke batterijen worden 
ingeleverd: 

o AA batterijen 
o AAA batterijen 
o 9-volt batterijen 
o C batterijen 
o D batterijen 
o Knoopcel batterijen 

Alle andere type batterijen en accu’s mogen voor deze Batterijen Battle niet worden ingeleverd. 
 
Het inzamelen van batterijen is belangrijk voor het milieu. Lege batterijen zitten nog vol 
waardevolle metalen. Die worden gerecycled en er worden nieuwe producten van gemaakt, zoals 
een kaasschaaf, sieraad of step. 
 

Doe mee en boost het milieu! 
 

We kunnen met het inzamelen ook nog een prijs winnen: Een spetterende show van illusionist 
Victor Mids bij ons op de Golfbreker. 
En winnen we niet, of worden we niet ingeloot, dan krijgen we altijd nog 25 eurocent per 
ingeleverde kilo lege batterijen en we maken ons sterk voor het milieu. 
 

 

 

 

 

 
Batterij Battle 



 

 

 

  

 

                                           

 

 
 
 

Commissies/nieuws/enz. 



 

 



 
 
Opening Kinderboekenweek 
Hierbij weer het nieuws uit de groepen 1-2. Deze week is de Kinderboekenweek geopend met het 
thema: Gi-ga-groen. De opening werd gedaan door juf Hiske, juf Monique en de kinderen uit de 
groepen 8 in de grote hal. Dit thema is vooral gericht op het lekker naar buiten gaan en het omgaan 
met de natuur. Er werd al met volle enthousiasme gedanst op het themaliedje behorende bij de 
Kinderboekenweek: Gi-ga-groen. Deze is te vinden via het Youtubekanaal van Kinderen voor 
kinderen.  
 
Thema bos 
De thema’s in de kleutergroepen sluiten mooi aan op de Kinderboekenweek. We hebben het 
namelijk over het thema: Bos, waarbij we binnen elke klas inzoomen op bepaalde onderdelen uit 
het bos. We bespreken bijvoorbeeld de bosdieren en de functie van de boswachter. Dit thema zal in 
combinatie met de herfst nog duren tot de herfstvakantie. Mochten de kinderen opzoek zijn 
gegaan naar herfstmaterialen, dan mogen ze dit mee naar school nemen. Denk hierbij aan 
eikeltjes, kastanjes, dennenappels, etc..  
 
Letters leren 
De kinderen zijn aan de slag gegaan met de letters b, o en s. Zo kunnen ze ook zelf het woordjes 
bos leren maken. Ook hebben ze bij het vorige thema al de i en de k geleerd. Wat knap! 
 
Nieuwe kinderen 
We zijn begonnen met kleine kleuterklassen. Langzaamaan zullen er steeds meer kinderen bij 
komen die 4 jaar worden. We willen deze kinderen welkom heten! Super fijn dat de kinderen elkaar 
in groep 1-2 kunnen helpen! 
 
Rekenplein 
Sinds een paar weken zijn we begonnen met het werken met de methode: Rekenplein. Deze 
methode is gericht op het aanbieden van tel en rekenactiviteiten op een speelse manier. Hier staan 
ook opdrachten in die te verwerken zijn in de verschillende hoeken. Super leerzaam! 
 
Groeten van de leerkrachten van groep 1-2 (juf Eline, juf Debbie, juf Chantal, juf Nicole, juf Marije 
en juf Floor) 

 

 
Nieuws uit de groepen 1/2 



 
Wij zijn elke dag veel aan het werk met de kinderen en zij worden steeds slimmer. Wij zijn trots! 
De eerste methodetoetsen zijn ook alweer afgenomen. De resultaten noteren wij in de portfolio’s. 
 
Wij hebben deze letters al geleerd: 
aa, ee, i, e, k, m, s, p, r, t 
 
Tijdens de rekenles zijn wij druk bezig met handig tellen (denk aan het vijftal en tellen met 
sprongen van twee), turven en splitsen. 
Ook zijn wij al druk bezig tijdens dictee met het schrijven van woorden met meerdere medeklinkers 
achter elkaar. 
 
Biebbus 
Volgende week vrijdag (14 oktober) gaan wij weer naar de  
bieb-bus. Vanaf volgende week mogen de kinderen weer  
hun bieb-tas met boeken meenemen naar school. Zij kunnen  
dan weer nieuwe boeken kiezen! 
 
Kinderboekenweek 
Dinsdag hebben de kinderen de opening van de kinderboekenweek  
gezien. Het thema van dit jaar is gi-ga-groen. De kinderen hebben  
een werkboekje gekregen dat aansluit bij het thema en wij gaan  
verschillende (voor)leesactiviteiten doen. Zoals met de juffen van de  
onderbouw een voorleescircuit.  
 
 
De herfstvakantie komt er ook alweer bijna aan! De kinderen krijgen in de laatste week voor de 
vakantie een klein werkboekje mee met daarin de aangeboden lesstof, dat kunnen zij dan fijn 
bijhouden. 
 
Schoolfotograaf 
26 en 27 oktober komt de schoolfotograaf langs op de Golfbreker. 
 Het schema volgt nog (via Parro).  
 
 
Creatief 
Vanaf maandag 31 oktober start het creatief circuit (samen met de groepen 4), ondertussen zijn er 
voldoende aanmeldingen voor ouderhulp, daarvoor dank! 
 
Groetjes van juf Marije, juf Anne, juf Noah en juf Betty 
 

 
  

 
Nieuws uit de groepen 3 



 
 
Biebbus: 
Dinsdag 11 oktober (4A) en vrijdag 14 oktober (4B) gaan we weer naar de biebbus. Graag de tas 
met de vier boeken weer meenemen naar school.  
 
 
Speelgoedmiddag: 
Vrijdag 14 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie, is het 
speelgoedmiddag in beide groepen 4! De kinderen mogen dan één 
stuk speelgoed meenemen van thuis. Graag ‘gezellig’ speelgoed 
waarmee ze alleen of samen mee kunnen spelen.  
 
 
Toetsen: 
Van ieder vak hebben we inmiddels een toets gemaakt. De kinderen hebben allemaal supergoed 
hun best gedaan! Tijdens de portfolioweek (van 14 t/m 18 november) kunt u samen met uw kind de 
resultaten bekijken.  
 
 

 
Kinderboekenweek: 
Dinsdagmiddag 4 oktober hebben we de Kinderboekenweek 
geopend. Tot de herfstvakantie werken we, naast ons Blink 
thema Oerlang geleden, aan het thema Giga-groen! We gaan 
van alles leren over de natuur en de dieren die daar leven.  
 

 
 
Creatief: 
Fijn dat we inmiddels voorzien zijn van ouderhulp. Bedankt! We gaan 
vanaf maandag 31 oktober in groepjes van ongeveer 11 kinderen aan 
de slag met verschillende creatieve technieken. We hebben er zin in!  
 
 
 
Groetjes van de juffen, 
Annemieke, Sandra en Sandra 
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Geschiedenis                                                                                                                                                             Het 
nieuwe thema van geschiedenis is Grieken en Romeinen. 
De kinderen leren dan over de opmars van de Romeinen, de  
Griekse/Romeinse goden en het leven in die tijd.  
 
 
Rekenen                                                                                                                                                                   
  Bij rekenen is vanaf groep 4 het kennen van de tafels erg belangrijk. De kinderen in groep 5 
kunnen een tafeldiploma halen als ze de tafels 1 t/m 10 helemaal uit hun hoofd kennen. Wilt u thuis 
ook oefenen met uw kind? 
 
 
Creatief                                                                                                                                                                    
  Na de herfstvakantie starten we met het creatieve circuit. We  
hebben al een paar ouders die willen helpen, daar zijn we heel  
blij mee. Maar we zoeken nog meer hulp. Het circuit is op  
donderdag van 13.00 tot 14.30 uur. Graag een bericht naar de  
leerkracht als u ons komt helpen met alle leuke onderdelen die  
we gaan doen.  
 
 
Meubilair                                                                                                                                                                 
 We zijn met het nieuwe meubilair nu helemaal compleet. Naast de nieuwe tafels en stoelen staat 
er in de klas nu ook een mooie nieuwe kast voor alle spullen. En voor de kinderen is een apart 
werkblad geplaatst aan de zijkant van het lokaal.  
 
 
Groeten uit groep 5 van: 
Juf Lisa, juf Nel, juf Desiree, meester Mees en juf Nathalie 
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Biebbus: 
Dinsdag 11 oktober (6b) en vrijdag 14 oktober (6a) gaan we weer naar de biebbus. Graag de tas met 
de vier boeken weer meenemen naar school.   
  
Kinderboekenweek: 

 
Vanaf woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Gi-Ga-Groen! Het is dit jaar weer 
feestelijk geopend in de kuil door de groepen 8. In de klas wordt er in deze 
periode extra veel aandacht besteed aan lezen. Leest u thuis ook gezellig 
samen een boek? 

 
Project: 
We zijn vorige week gestart met het thema: De kringloop van het leven. 
Het belangrijkste in dit thema is het inzicht dat in de natuur alles met 
elkaar samenhangt. In de natuur gaat niets verloren, alles wordt 
hergebruikt. Deze samenhang zie je op verschillende manieren terug in de natuur. De keten van 
eten en gegeten worden, heet de voedselketen. De voedselketens van verschillende dieren hangen 
weer met elkaar samen. Dit noem je het voedselweb.   
Als planten en dieren doodgaan, wordt het opgeslagen voedsel verwerkt door middel van een 
kringloop. Grote en kleine dieren eten het vlees van het dode dier op en een deel van de 
voedingsstoffen komen weer in de grond terecht. Via het grondwater dient dit weer als voeding 
voor de plant. Schimmels spelen een belangrijke rol in de natuurlijke kringloop. Samen met 
bacteriën maken ze het afval in de natuur klein. Het zijn dus echte opruimers.  
Planten staan aan het begin van de voedselketen en het voedselweb. Zelf hebben ze zon, water, 
koolstofdioxide en mineralen nodig om te kunnen groeien 
 
Groepsouders: 
Dit jaar zijn de groepsouders uit groep 6a: Rogier Loomans (vader van Ben) en Jessica Koch 
(moeder van Dave). In groep 6b zijn dit: Marlies Romkes (moeder van Katie) en Deborah Maria 
Jessurun-Abbink (moeder van Lotte). 
 
Stagiaires: 
Hi! Ik ben Anouschka. Ik ben 19 jaar oud en ik ben een van de stagiaires op deze school. Voor mij is 
dit het allereerste jaar dat ik stage loop. Ik volg de Universitaire Pabo opleiding. Dit houdt in dat ik 
zowel de pedagogiek opleiding aan de VU, als de Pabo opleiding volg. Ik ben erg gepassioneerd 
over wat ik doe. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tekenen of te haken. Tot nu toe vind ik stage 
lopen hartstikke leuk! Helaas blijf ik maar een half jaar op de Golfbreker, maar we gaan er wel een 
heel leuk en gezellig half jaar van maken! 
Groep 6b: 
Mijn naam is Donna van Pesch ik ben 20 jaar oud. Mijn hobby’s zijn tennissen en 
spelletjes doen met mijn familie. Ik zit in het eerste jaar van de pabo en ik loop dit 
jaar stage in groep 6B van de golfbreker. Hiervoor heb ik de opleiding 
onderwijsassistent afgerond, ik kijk er erg naar uit om nog meer ervaring op te 
doen in het onderwijs en de kinderen nieuwe dingen aan te leren.  
Groetjes, Donna 
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Kinderboekenweek Gi-ga-groen 
Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend door de kinderen uit de groepen 

8. Tot en met 16 oktober staat het thema Gi-ga-groen 
centraal in de groepen.  
We ronden ook ons eerste thema Puur natuur af met een 
leuke les over moordende planten en dieren. De kinderen 
gaan de ‘moord’ op mevrouw Muller oplossen. Daarvoor 
hebben zij de kenmerken nodig van planten en dieren, 
micro-organismen en schimmels. Dit is altijd een erg leuke 
les die goed in de smaak valt. De afsluitende thematoets is 
op donderdag 13 oktober. 

                                                                                             
Project De eerste Wereldoorlog 
Na de Kinderboekenweek starten we met het thema De 
eerste Wereldoorlog.  
Het belangrijkste in dit thema is dat nationalisme en de 
Industriële Revolutie, die nieuw wapentuig mogelijk 
maakte, ten grondslag lagen aan de Eerste Wereldoorlog. 
Deze oorlog maakte onvoorstelbaar veel slachtoffers, 
vooral onder soldaten. Duitsland verloor en kreeg de schuld 
van de oorlog. Het Verdrag van Versailles wordt gezien als opmaat voor de Tweede Wereldoorlog. 
Het thema De tweede Wereldoorlog behandelen we later dit schooljaar.  
 
Creatief-circuit 
Na de herfstvakantie starten we met het creatief-circuit in de bovenbouw. We hebben voldoende 
ouders gevonden die ons kunnen helpen en daar zijn we enorm blij mee. Hieronder de data van de 
eerste drie cyclussen: 

Cyclus 1 Cyclus 2 Cyclus 3 
02-11 
09-11 
16-11 

23-11 
30-11 
07-12 

18-01 
25-01 
08-02 

 
Voor de ouders/opa’s die zich voor hulp hebben aangemeld, willen we graag een informatie-
bijeenkomst organiseren.  
 
Dit is op woensdagmiddag 12-10 a.s. om 13:30 uur. Met de dan aanwezigen kunnen we de 
activiteiten en organisatie verder bespreken.  
 
Talentenklassen 
Vrijdag 28 oktober starten de talentenklassen media, techniek en theater. Gedurende twintig 
weken zullen deze lessen elke vrijdag een uur op het rooster staan en kunnen de kinderen zich op 
een ander vlak dan taal, rekenen, spelling, etc. verder ontwikkelen.  
De kinderen hebben middels een motivatiebrief kenbaar gemaakt welke talentenklas de eerste of 
tweede voorkeur heeft, zodat de indeling gemaakt kan worden.  
De kinderen en de docenten hebben er nu al zin in! 
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Kinderpostzegelactie 
De kinderpostzegelactie is inmiddels afgelopen. De kinderen hebben zich goed ingezet met als 
doel dat ieder kind met een vrij hoofd naar school kan gaan. Dus voor kinderen, door kinderen.  

Als de map nog niet ingeleverd is, dan moet deze uiterlijk 
morgen, dus vrijdag 07 oktober bij de leerkracht ingeleverd 
worden, zodat de formulieren opgestuurd kunnen worden.  
 
 

 
Topografie 
Deze week krijgt uw zoon/dochter het eerste leerblad voor topografie mee naar huis. De kinderen 
leren kaart A en spelen thuis de eerste drie levels op Topomaster. De eerste toets wordt 
afgenomen op vrijdag 29 oktober.  
 

Het Gi-ga-groen team      
Hallo allemaal,                                                                                                                                                                       
Wij zijn Jordy, Benjamin, Djoa en Aimée en wij vormen samen het groenteam. Deze naam past ook 
super goed bij het thema van de kinderboekenweek van dit jaar. 
Een paar weken geleden hebben wij de plantenbakken, die beneden in de hal staan, gevuld met 
kamerplanten. Allereerst hebben we Hydrokorrels in de plantenbakken gedaan. Daar overheen 
kwam een laag aarde. We verdeelden het netjes over de bakken en maakten alles glad. Daarna 
hebben we de planten er in gedaan. Natuurlijk krijgen ze ook water. Wij doen dat elke week op 
dinsdag.  
We vinden het super leuk en we hopen dat de planten goed zullen groeien. 
Groeten van het groenteam 
 

            

 
Stagiaire 
Mijn naam is Jennifer Schaft. Ik ben 21 jaar oud, woon in Koog 
aan de Zaan. Ik doe de opleiding aan de Pabo InHolland en zal  
het komende half jaar op maandag stagelopen in groep 7b. Ik 
heb er heel veel zin in en hoop veel te leren. 
Groeten, Jennifer 
 
 
Groetjes, Josien, Marcel en Evelyn 
   



 
 
Creatief-circuit 
Na de herfstvakantie starten we met het creatief-circuit in de bovenbouw. We hebben voldoende 
ouders gevonden die ons kunnen helpen en daar zijn we enorm blij mee. Hieronder de data van de 
eerste drie cyclussen: 

Cyclus 1 Cyclus 2 Cyclus 3 
02-11 
09-11 
16-11 

23-11 
30-11 
07-12 

18-01 
25-01 
08-02 

 
Voor de ouders/opa’s die zich voor hulp hebben aangemeld, willen we graag een informatie-
bijeenkomst organiseren.  
 
Dit is op woensdagmiddag 12-10 a.s. om 13:30 uur. Met de dan aanwezigen kunnen we de 
activiteiten en organisatie verder bespreken.  
 
Excursie Amsterdam 
Op donderdag 6 oktober hebben de groepen 8 gespeurd, in de binnenstad van Amsterdam, naar 
bezienswaardigheden en kenmerken van De gouden eeuw. We troffen het enorm met het weer, 
weten inmiddels alles over het leven in de Middeleeuwen en zijn zeer sportief bezig geweest! 
 
Opening Kinderboekenweek 
Dit jaar zelfs een tweetal openingen van de Kinderboekenweek! 
 Eén voor de groepen 1 t/m 4; door de leerlingen van groep 8  
werd het verhaal van Kikker verteld en gespeeld, die de wijde wereld 
 in gaat. Op woensdag waren de kinderen op zoek naar ‘De groene poort’  
die ons zou brengen naar GI-Ga-Groenland! Natuurlijk dansten we met  
z’n allen op het liedje van Kinderen voor Kinderen, dit wordt een echte traditie! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talentenklassen 
Na de herfstvakantie starten we met de talentenklassen Spaans, theater, techniek/ontdek-app. De 
kinderen leveren a.s. vrijdag hun motivatiebrief in, zodat de indeling vóór de vakantie rond is. 
 
Juf Hiske, Rosanne en Monique 
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