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JARIG… 
 

In september 

30 – Zoë Lips 

30 – Roan Willemse 

 

In oktober 

04 – Eva Hauwert 

08 – Emily Green 

11 – Levi van der Wekken 

17 – Jolie van Drie 

18 – Elise Raas 

19 – Martin van Popering 

30 – Ivar Willemse 

31 – Esmee Ooms 

 

 

   

KINDERBOEKENWEEK 

 

Op donderdag 7 oktober starten we 

de Kinderboekenweek met als 

thema “beroepen”. Deze dag 

mogen alle kinderen hun 

lievelingsboek mee naar school 

nemen en verkleed in een 

beroepen outfit naar school komen. 

In iedere groep beginnen we met  

 

 

  

 

 

een lied over wat kinderen 

later willen worden en 

aansluitend vindt een 

kringgesprek plaats over 

lezen en de meegebrachte 

boeken en werken we met 

verschillende les ideeën 

over dit thema. 

    

 
 

 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Kinderboekenweek 

6 t/m 15 oktober 2021 

 

Engelse week 

18 t/m 22 oktober 2021 

 

Extra lesdagen groep 1/2 

20 oktober 2021 | 12 januari 2022 

23 februari 2022 | 23 maart 2022 

20 april 2022 

 

  

  BIJLAGEN 
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NIEUWS 

PER GROEP 
 

 
 

  GROEPEN 5  t/m 8 
De kinderen van de groepen 5 

t/m 8 gaan in het kader van het 

thema van de KBW op dinsdag 5 

oktober a.s. een aantal bedrijven 

in ons dorp bezoeken om een 

goede indruk te krijgen van de 

beroepen die daar worden 

beoefend.  

 

Aannemersbedrijf Jumelet en 

autobedrijf Marcus hebben we 

bereid gevonden om de 

leerlingen te laten kennismaken 

met het beroep automonteur, 

autoverkoper, installateur, 

timmerman, bouwconstructeur 

e.d. Ook komen er een aantal 

mensen -zoals een politieagent-  

  

op onze school iets vertellen 

en laten zien over hun beroep. 

De leerlingen gaan natuurlijk 

ook actief in de klas aan de 

slag met het thema beroepen. 

We lezen hierover in 

verschillende informatieve 

boeken, halen informatie van 

het internet, maken een 

muurkrant en maken een 

collage of kijkdoos. Wellicht 

geeft dat de kinderen in de 

bovenbouw alvast een goede 

voorzet om te bedenken wat 

zij later zélf willen worden. We 

verwachten heel leerzaam, 

creatief en coöperatief met 

elkaar aan de slag te gaan! 

    

    

 

 

 


