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Verjaardagen:
Lars (gr 7-8)
Robin (gr 3-4)
Dex (gr 5-6)
Fijne verjaardag!
Gesprekken
In de komende week staan er kennismakingsgesprekken met de ouders van groep 1-2 op de
agenda.
En voor de groepen 4 t/m 8 staan er ouder-kindgesprekken gepland.
Voor de ouders van groep 3 zijn er op een ander moment gesprekken.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start.
Het thema van dit jaar is: ‘Vriendschap; kom erbij’.
Formulier beeldmateriaal en uitwisseling gegevens
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht
toestemming te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens.
Daarom krijgen morgen alle oudste leerlingen een formulier mee naar huis waarop u aan
kunt geven waarvoor u wel/ geen toestemming geeft.
Wij hebben dit ingevulde formulier van alle ouders nodig.
Zorgt u er daarom voor dat u dit z.s.m. weer ingevuld en ondertekend op school inlevert!
Nieuws uit groep 1-2
De afgelopen weken hebben we weer een aantal liedjes en een versje geleerd.
We herhalen ze regelmatig in de klas. Zo kunt u dat thuis ook doen. Door het herhalen van
de liedjes en versjes merkt u ook of uw kind ze als snel helemaal alleen kan zingen of
opzeggen. Op die manier krijgt u inzicht in het auditief geheugen van uw kind.
Veel plezier samen.
Die gaat op
Die gaat neer
Die gaat weg
Die komt weer
Dit zijn mijn wangetjes
en dit is mijn kin
Dit is mijn mondje
met tanden erin
Dit zijn mijn ogen,
mijn neus en mijn haar

Dit zijn mijn oren
en nu ben ik klaar
Een, twee, drie, vier, ( melodie: 1,2,3,4 hoedje van)
Knuffel daar, knuffel hier,
Een, twee, drie, vier,
Allemaal een dier.
Poezen honden of een beer,
Tel de knuffels nog een keer,
Een twee, drie, vier,
Allemaal een dier.
Mijn allerliefste knuffelbeest ( versje)
Ik hou van jou het allermeest!
Je ruikt zo lekker, voelt zo zacht.
Je blijft bij mij, de hele nacht.
Mijn knuffel gaat overal met me mee,
Met de fiets naar oma, op vakantie naar zee.
En ben ik later groot en sterk,
Dan neem ik jou mee naar mijn werk.
Ora viva, ‘k draai mijn handen,
‘k draai mijn handen,
Ora viva ‘k draai mijn handen tra la!
groetjes van groep 1-2
Schoolreis
Vandaag zijn alle leerlingen naar Dierenrijk in Nuenen geweest.
Wat hebben ze genoten van deze mooie zomerse dag en van de dieren.

