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Rots & Water 
Afgelopen woensdag zijn de kinderen uit 
de groepen 5 met de training Rots & 
Water van start gegaan. Deze wordt 
gegeven door juf Dewhi in de speelzaal op 
de Hoensbroeksingel. Rots & Water is een 
fysieke weerbaarheidstraining. Door spel 
en oefeningen worden kinderen zich 
bewust van hun eigen gedrag. Ze leren in 
welke situaties ze zich beter kunnen 
opstellen als rots of juist als water. Er 
wordt geoefend met samenwerken, 
spelen, concentreren, het aangeven van 
de eigen grenzen en het respecteren van 
de grenzen van anderen.  
 
Thema Kunst 
De groepen 3 en 4 zijn begonnen aan het 
thema 'Kunst'. Er wordt aandacht besteed 
aan verschillende kunstenaars. Zo heeft 
groep 3A het gehad over Piet Mondriaan 
en daarna hebben de kinderen hun eigen 
Mondriaan gemaakt. Bij de andere 
groepen 3 staat Vincent van Gogh centraal 
en in groep 4 Keith Haring.  
 

 
 

  

 
De juffen van groep 3 zijn nog op zoek 
naar kosteloos materiaal om mee te 
knutselen. Wc-rolletjes, schone 
boterkuipjes, kleine doosjes, maar ook 
deksels van schoenendozen.  
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek 
vindt dit jaar plaats van 
woensdag 
30 september tot 11 
oktober. Het thema is: 
En toen…. 
In alle klassen wordt er 
aandacht besteed aan lezen en voorlezen, 
maar ook wordt er stilgestaan bij 
gedichten en verhalen schrijven. In de 
groepen 6 komt schrijfster Manon Sikkel, 
bekend van de Geheim agent oma-serie, 
op bezoek.  
 
 
Thema Kleurenmonsters  
Bij de peuters wordt er gewerkt rondom 
het thema Kleurenmonsters. Zij leren hier 
niet alleen de kleuren mee, maar ook 
gevoelens en emoties herkennen en 
benoemen. 
Ieder monster heeft 
zijn eigen kleur en 
de daarbij 
behorende emotie. 
Zo is het gele 
kleurenmonster blij, 
dus wanneer de 
kinderen zeggen ‘ik 
ben geel’ bedoelen 
zij dat ze blij zijn. 
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Peutergym 
Bij de gymlessen van meester Jasper en 
meester Mark is het een ware 
beestenboel. De peuters springen 
bijvoorbeeld als kwakende kikkers, 
huppen als kangoeroes, glijden als slangen 
en sluipen als tijgers op zoek naar hun 
prooi. 

 
 
 
 
 
 
 

Juf Haidy 
Normaal gesproken organiseert juf Haidy, 
onze medewerker ouderbetrokkenheid, 
allerlei activiteiten en bijeenkomsten voor 
en met ouders. Vanwege het Corona-virus 
is dit voorlopig nog niet mogelijk, maar zij 
staat zoals altijd wel klaar voor het 
beantwoorden van vragen van ouders. U 
kunt  
haar telefonisch bereiken of via de mail: 
haidy.tafleur@rvko.nl 
 

 
 
 
 
 

Bijenles 
De groepen 7A en 7B zijn naar 
kinderboerderij de Kooi geweest voor de 
bijenles. Tijdens deze les leren de kinderen 
over het complexe leven van de honingbij 
en het belang van bijen en andere 
insecten in de natuur voor onze 
voedselvoorziening. Er wordt niet alleen 
verteld over deze belangrijke insecten, 
maar er zijn ook een aantal leuke 
opdrachten gedaan, zoals honing proeven, 
door een microscoop een bijenangel 
bekijken en een kaarsje van bijenwas 
rollen. De andere groepen 7 en 8 gaan de 
komende weken nog naar de bijenles.    
 

 
Belangrijke data 
21.09: Groep 7C naar de kinderboerderij 
25.09: Groep 8A naar de kinderboerderij 
28.09: Groep 8B naar de kinderboerderij 
30.09: Start Kinderboekenweek 
01.10: Groep 8C naar de kinderboerderij 
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