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NIEUWS UIT GROEP 1-2 A en 1-2 B 
Na gewerkt te hebben over het vorige thema: ‘en toen … de dino’s’, zijn we deze week 
gestart met het thema: ‘Herfst’. 

Binnen dit thema zullen de veranderingen in de natuur, omgaan met natuur en de 
verschillende dieren in de herfst centraal staan. We praten, lezen, zingen, spelen en werken 
over allerlei dingen die hiermee te maken hebben.  

In de klas werken we met verschillende herfstmaterialen, lezen we boekjes met thema herfst 
en leren we ook dit thema weer een liedje en een versje.  

Op woensdag 28 oktober zijn de groepen 1-2 onder begeleiding van de leerlingen van groep 
7-8 naar de kerktuin geweest voor een heuse herfstwandeling. We hebben tijdens deze 
tocht veel geleerd, gezien en vooral genoten.  

Het thema herfst zal stoppen wanneer de Goedheiligman in Nederland zal arriveren. 

 

Groetjes, de kleuterjuffen 

 

 



NIEUWS UIT GROEP 3 
Na een fijne herfstvakantie zijn we weer met frisse zin gestart. Wat fijn dat juf Jenny weer 
terug is!  Zij is er voorlopig alleen op vrijdag (en op woensdag bij groep 1/2b) Op donderdag 
is er nog vervanging totdat juf Jenny volledig terug is.  
Ook mag onze stagiaire juf Dian gelukkig gewoon doorgaan met haar stage. Hieronder stelt 
ze zich aan jullie voor: 
 
Hoi, 
 
Wat leuk dat ik stagiaire mag zijn bij jullie op school! 
Ik ben Dian, 22 jaar oud en loop elke maandag stage in groep 3 bij juf Ine. Ik doe namelijk 
de deeltijdopleiding PABO en zit nu in mijn eerste jaar.  
Naast mijn opleiding werk ik als onderwijsassistent op een speciaal basisonderwijsschool in 
Eindhoven. Daar woon ik ook, in Eindhoven! Verder doe ik ook veel met 
(wedstrijd)zwemmen. Ik lig graag zelf in het water, maar sta ook heel veel langs de kant om 
anderen te trainen. Andere hobby’s die ik heb zijn koken, lezen en spelletjes spelen. 
 
Ik heb erg veel zin in mijn stageperiode en hoop er iets heel moois van te maken.  
 
Groetjes Dian 
 
 
Groetjes juf Jenny, juf Dian en juf Ine 
 

NIEUWS UIT GROEP 4 - 5 
Na een fijne vakantie zijn we deze week weer lekker gestart. De gym is voortaan op dinsdag 
en donderdag. Op dinsdag verzorgen de gymstagiaires de gym. Superfijn! Op donderdag 
zijn er stagiaires van de opleiding sportkunde. Zij verzorgen voor elke groep 20 min. sportief 
rekenen. De kinderen kunnen dan de oefenstof van de klas inoefenen, terwijl ze aan het 
bewegen zijn. Dat helpt om het nog beter te onthouden. 
Juf Femke is sinds de week voor de herfstvakantie elke vrijdag in de klas. Hieronder stelt ze 
zich aan jullie voor. 
 
Graag stel ik mij in het kort aan u voor. Ik ben Femke van Leeuwen, woon in Westerhoven 
en heb een man en drie kinderen: Lukas (11), Nienke (9) en Lotte (5). Thuis is het een echte 
beestenboel, want wij hebben een boerderij 
met melkkoeien, maar ook hertjes, emoes, 
alpaca’s en konijnen. Naast dieren hou ik 
van kinderen en muziek en wellicht kent u 
mij van het CMD of een van de 
muziekprojecten die ik in Valkenswaard op 
scholen heb uitgevoerd. Ik heb onderwijs en 
muziek altijd graag gecombineerd en werk 
daarom als vakleerkracht muziek en als 
invaller op de basisschool. Zolang juf Tineke 
met haar studie bezig is, zal ik op vrijdag in 
groep 4/5 zijn. Hopelijk gaan we samen een 
fijne tijd tegemoet en kunnen we elkaar eens 
(buiten) ontmoeten!  

Groetjes, juf Femke  



We merken dat de kinderen steeds enthousiaster worden over lezen en over het kiezen van 
boeken bij de schoolbieb. Heel fijn, want dat helpt enorm in de leesontwikkeling. Blijven jullie 
je kind ook goed ondersteunen in het lezen? Ook voorlezen is nog steeds erg goed om te 
doen. Zo vergroot je het leesplezier, de woordenschat en kennisuitbreiding. 
 
Groetjes juf Marloes, juf Femke en juf Tineke 
 

NIEUWS UIT GROEP 5 - 6 
De herfstvakantie zit er alweer op! Na een fijne, rustige week kunnen we weer aan de slag.  
We hebben al een aantal leesbingo’s ontvangen, wat leuk om te horen hoe de kinderen 
lekker hebben gelezen in de vakantie!  
  
De komende periode (tot aan de kerstvakantie) gaan we aan de slag met 
boekbesprekingen. We hebben samen al een voorbeeld van een boekbespreking bekeken 
en de stappen voor het maken hiervan doorlopen. De kinderen krijgen dit stappenplan ook 
mee op papier.  
Jullie ontvangen later nog een mail met de indeling van de boekbesprekingen. We zijn erg 
benieuwd!  
  
Nog even een reminder; voortaan heeft groep 5/6 elke dinsdagochtend gymles.   
Willen jullie even extra attent zijn op het meenemen van de gymspullen en de biebboeken 
op dinsdag?  
Op de donderdagen krijgen we studenten op school die met de kinderen bewegend rekenen 
gaan uitvoeren. Erg leuk, actief en uiteraard passend bij de doelen!  
  
Verder hebben alle kinderen inmiddels een inlogcode van Junior Einstein. Dit is een digitale 
leeromgeving waar kinderen altijd bij kunnen. Ze kunnen hier oefenen met alle vakgebieden 
én op niveau. Ook leuk om thuis een keertje te doen!  
  
Groetjes, Juf Lotte en juf Linda  
 

NIEUWS UIT GROEP 7 - 8 
Na een welverdiende herfstvakantie zijn de kinderen weer goed van start gegaan! We 
hebben het volgende nieuws: 
 
Taaltoets 
Voor maandag 2 november staat er een taaltoets op het programma. De kinderen hebben 
allemaal een woordenlijst meegekregen zodat ze thuis kunnen oefenen.  
 
Voorleeswedstrijd 
Vrijdag 30 oktober mogen de kinderen doorgeven of ze mee willen doen aan de 
voorleeswedstrijd. Wij hopen natuurlijk op een aantal enthousiastelingen!  
 
Verkeersexamen 
In het vorige Bruggetje konden we vermelden dat alle kinderen van groep 8 geslaagd zijn 
voor het theoretisch verkeersexamen. Nu kunnen we melden dat ook alle (!!) kinderen zijn 
geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. Wij zijn ontzettend trots! 
 
Groetjes, juf Jolanda, juf Manon en juf Brenda. 
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