
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start van het schooljaar 

Iedereen weer goed terug van vakantie. Niemand ziek. Een eerste week met allemaal 

leuke activiteiten. Veel plezier met elkaar en met de kinderen: We hebben het 

schooljaar afgeslingerd! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de fiets naar school 

Kinderen die met de fiets naar 

school komen gebruiken het fiets-

pad en zetten hun fiets in de fiet-

senstalling naast school. Iedere 

groep heeft een eigen vak. De toe-

gang tot het plein is smal, zeker 

voor fietsers die nog niet zo vaar-

dig zijn met sturen. Daarom het 

verzoek om de doorgang van het 

fietspad naar de fietsenstalling vrij 

te houden. Kinderen mogen niet 

fietsen op het plein. Fietssleutels 

worden in de klas in het bakje ge-

legd. Tijdens de pauzes komen 

kinderen niet bij de fietsen. 
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Thema/letter/onderwerpen groep 1 en 2: 

In week 35, 36 en 37 werken de kinderen van groep 1 en 2 over het thema; schooljaar.  

We werken rondom de letter “s”. (Welke woorden/voorwerpen beginnen met de “s“  vooraan?) 

In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;  

Oefenen van de telrij in groep 1 t/m 12 (evt. lager/hoger) en in groep 2 van 1 t/m 20. 

Terugtellen en verder tellen van 12 t/m 0 en andersom in groep 1. In groep 2 van 20 t/m 0. 

Cijfersymbolen van 1 t/m 12 in groep 1 en in groep 2 van 1 t/m 20 (evt. lager/hoger) herkennen en 

koppelen aan hoeveelheden. 

Sorteren, ordenen en vergelijken van hoeveelheden t/m 12 in groep 1(of hoger). In groep 2 t/m 20. 

In de huishoek op de vide oefenen van rollenspel m.b.v. rollenkaartjes.  

Oefenen met het hanteren van een schaar en het knippen/plakken. 

Oefenen met de juiste pengreep en het inkleuren binnen de lijntjes. 

Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (lettergrepen/stukjes) in 

woorden met de “s” vooraan. 

Oefenen/herhalen van de aangeboden letter; s met het klankgebaar erbij. 

Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over school/vriendjes. 

Liedjes/versjes over school (eindrijm oefenen). 

Woorden in stukjes klappen (lettergrepen tellen). 

 

Even voorstellen…  
Hoi! Ik ben Fabiënne Evers, 19 jaar, woon in Eefde en ben op dit moment 

derdejaars pabostudente aan Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Ik heb mijn 

eerste twee jaar op de opleiding succesvol afgerond en kijk uit naar aanko-

mend jaar!  
Waarschijnlijk heeft u mij op school al even zien rondlopen. Dit schooljaar 

loop ik stage bij groep 1-2A op de maandag en de dinsdag. Eens in de zoveel 

tijd zal ik een hele week aanwezig zijn.  

Ik hoop jullie snel (wanneer dit weer mag) de hand te kunnen schudden en 

even persoonlijk kennis te maken.  

Kiss & Ridezone 

Wij willen u vragen om niet op de Kiss & Ridezone te parkeren. Helaas zien wij op re-

genachtige dagen dat er regelmatig auto`s geparkeerd staan en dat kan leiden tot onvei-

lige situaties. Er lopen dan veel ouders met kinderen naar de parkeerplaats. Er staan 

dan veel fietsen op de stoep voor de school waardoor het nog drukker is geworden bij 

de kiss & ridezone. Wilt u dit ook aan de opa`s, oma`s en oppas doorgeven die ook 

regelmatig de kinderen op komen halen. 

 

Jarigen 

11 september  Lars  Gr. 6 

17 september  Noa  Gr. 2A 

20 september  Xiem  Gr. 4 

  

En deze week waren de volgende kinderen jarig: Lynn, Tijn, 

Maud, Olivier, Ties en Laura. Allemaal van harte gefeliciteerd! 
Vorige week hebben wij stoeltjes erbij gezet in groep 1 voor: Tess, Sem, Noan, Veerle, Yve, Mats en Ty-

cho. In groep 4 hebben we 1 stoel erbij gezet voor Wende en in groep 5 1 stoel voor Damian. 

Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school! 

  


