
 
 

NIEUWSBRIEF nr. 3, zondag 8 november 2020 
 

1. Voortgangsgesprekken groepen 3 t/m 7. 
In de komende twee tot drie weken (van maandag 9 tot vrijdag 27 november) vinden               

voortgangsgesprekken plaats in de groepen 3 tot en met 7**. Via de leerkracht(en) van uw               

kind(eren) ontvangt u niet alleen de uitnodiging voor het gesprek, maar ook informatie over              

waar en op welke wijze het gesprek plaatsvindt. In deze lastige Coronatijd is en blijft het zeer                 

belangrijk om de RIVM richtlijnen in acht te blijven nemen. 

** In januari vinden de oudergesprekken van de groepen 1 & 2 plaats en de onlangs hebben de                  

voorlopig adviesgesprekken in de groepen 8 plaatsgevonden. 

 

2. Studiedag. 
Woensdag 25 november zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van de 
leerkrachten. 
 

3. PBS: heel veel groepsbeloningen! 
 
Vanaf de start van het schooljaar kunnen de kinderen gekleurde 
muntjes verdienen voor het vertonen van goed gedrag (de 11 
van jezelf). Samen sparen de kinderen voor een zelfbedachte 
groepsbeloning. 

 
Wat is het geweldig om te 
zien dat de eerste foto’s 
van groepsbeloningen op 
de beloningen muur 
hangen! Op de foto’s is te 
zien dat de kinderen kiezen 
voor verschillende leuke activiteiten, zoals; een pyjamadag, film kijken, iets lekkers bakken, 
op bezoek in je oude klas, speelgoed van huis mee naar school nemen. 
Ze zijn alweer druk aan het sparen voor een nieuwe beloning! 

 



 
 

4. Geen deelname aan het schoolbasketbaltoernooi. 
Dit jaar doen we niet mee aan het schoolbasketbaltoernooi. Dit heeft uiteraard alles te 
maken met de recente Corona ontwikkelingen en de onzekerheid die het met zich mee 
brengt.  
 

5. Herfst in de Banne! 
De bladeren aan de boom krijgen mooie kleuren en dwarrelen in het rond. De herfst is 

begonnen! Voor kinderen is dit een heerlijk seizoen om op ontdekking te gaan in de natuur. 

Hiervoor hoef je helemaal niet ver weg! Juf Dieuwertje, van het NME (Natuur- en Milieu 

Educatie in Amsterdam), is naar onze school gekomen om samen met de kinderen de natuur 

rondom de school te bekijken en te onderzoeken. Wat is er veel te zien! Paddenstoelen, 

mooie gekleurde bladeren, kastanjes, spinnen en nog veel meer. Met de gevonden schatten 

hebben de kinderen een mooi kunstwerk gemaakt. 

Door deze leuke lessen van het NME leren de kinderen met zorg en respect met de natuur 

om te gaan. 

 
 

6. Kunst & Cultuur in de onderbouw. 
In de onderbouw worden normaal gesproken veel uitstapjes gemaakt naar onder andere het 

theater, musea, muziek- en dansvoorstellingen. Dit is helaas door de Corona Maatregelen 

niet meer mogelijk. Daarom kiezen wij er nu voor Kunst & Cultuur de school binnen te halen. 

Tijdens de kinderboekenweek hebben de groepen 1-2-3 een theatervoorstelling gezien : “De 

reis van Giraf”” en de komende maanden staan er nog meer leuke theatervoorstellingen op 

het programma. De kleuters krijgen de komende periode ook vijf keer dansles van dansjuf 

Nancy. 

 
 

 



 
7. Mindfulness lessen. 

De herfstvakantie ligt alweer een paar weken achter ons net als de 6 mindfulness lessen die 
in de groepen 1 en 2 hebben plaatsgevonden. Samen met de handpop 'kikker Kees' leerden 
de kleuters op speelse wijze omgaan met verschillende emoties. Ben je een keertje boos of 
heb je verdriet? Het versje van kikker Kees kan je dan helpen om weer een beetje rustiger te 
worden: 

 
Tijdens de lessen gebruiken we een heel mooi belletje: de Ting-Sha. Daar speelden wij een 
concentratie- en luisterspelletje mee. De kinderen kunnen nu net zo stil luisteren als kikker 
Kees, heel knap!  
In de laatste les hebben had kikker Kees een zakje (gezonde) snoepjes meegenomen. We 
hebben ontdekt dat een snoepje veel lekkerder smaakt als je er eerst aan ruikt, een beetje 
proeft en dat sommige snoepjes zelfs een zacht geluidje kunnen maken (echt waar!).  
 
En nu zijn de groepen 5 & 6 aan de beurt. Hopelijk vinden zij het net zo leuk en leerzaam als 
de vorige groepen. 
 

8. BeVo 
Vanaf 2018 geef ik BeVo lessen aan de 

groepen 3 t/m 8. BeVo staat voor Beeldende 

Vorming of makkelijk gezegd knutselen. 

Knutselen daagt kinderen uit tot denken en 

waarnemen, dus kritisch kijken. Knutselen 

versterkt de motorische vaardigheden:  

knippen, plakken, het gebruik van lijm, 

kleuren, enz.  

Maar ook door het gebruik van verschillende 

materialen vergroten ze hun motorische 

vaardigheden. Ze  vergroten door te 

knutselen hun ruimtelijk inzicht.  

 



 
De kinderen worden creatief en bouwen een 

zekere mate van zelfredzaamheid op. Als de 

kinderen thuis ook de ruimte krijgen om te 

knutselen en zelf te experimenteren met 

verschillende knutselmaterialen en technieken, 

dan vergroot het nog meer hun creativiteit.  

Ik vind het heel leuk om de kinderen op een 

creatieve manier bezig te zien.  

 

 

 
Als ze thuis iets leuks gemaakt hebben, mogen zij het meenemen naar school om aan mij te 

laten zien. Het mag dan in het BeVo lokaal tentoongesteld worden.  

 

Veel knutsel plezier. 

liefs juf Eunice 

 

9. Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek verliep dit jaar anders dan u van ons gewend bent. Geen traditionele 
opening op het schoolplein, geen boekenmarkt, geen schrijversbezoeken maar gelukkig wel 
genoeg leuke andere activiteiten voor de kinderen rondom het thema 'En Toen...' 
Er werden weer mooie tekeningen (illustraties) gemaakt en prachtige verhalen geschreven. 
De winnende werkjes hangen netjes in de eregalerij: 

 
In de groepen 8 was er een sportieve en spannende strijd om de titel 'Voorleeskampioen' 
van 2020. Chada uit groep 8A kwam als winnares uit de strijd, gefeliciteerd! 
Verder werden er in de groepen 4 t/m 8 digibordlessen gevolgd waarin verschillende 
bekende schrijvers en illustratoren aan het woord kwamen en er leuke tips en opdrachten  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Creativiteit


 

 
aan de kinderen gegeven werden. Voor de groepen 1,2 en 3 was er weer een leuke 
vertelvoorstelling van Marie-Louise en Mark Sekrève: De grappige geschiedenis van Giraf en 
Krook. 
Zo werd de kinderboekenweek toch weer een (bescheiden) succes, maar wij hopen 
natuurlijk dat wij het volgend jaar weer echt met z'n allen kunnen vieren.  

 
 

 


