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Wij werken op dit moment aan: 

 

o Deze maand hebben wij het over het thema 

‘de boerderij’. Dit stond eigenlijk niet op de 

planning, maar het leeft zo bij de kinderen 

dat ik dit thema niet voorbij kan laten gaan.  

o Op de gang hebben we een groepswerk 

gemaakt. De kinderen hebben helemaal zelf 

bedacht wat er allemaal op de boerderij te 

zien is. Iedereen heeft iets gemaakt.  

o We hebben de letter ‘aa’ van haas geleerd. 

Deze letter spreken we uit als een lange 

klank. De a van bal spreken we uit als een 

korte klank. Volgende week leren we de 

letter ‘ei’ van eieren.  

  

 

 
 
 
 
 
 

Wist u dat…  

- Loes is deze maand jarig. Ze 

wordt 5 jaar 

 - De inloopmiddag is deze 

maand op woensdag 25 

april.  

- Er worden veel weetjes in 

Kletsklas geplaatst. Ook 

leuke foto’s van de rekendag 

en het zingen zijn te vinden 

op Kletsklas.  

- Hidde wordt bijna 4 jaar en 

komt wennen in onze klas. 

- vrijdag 20 april zijn de 

koningsspelen. Vindt u het 

leuk om mee te lopen, met 

een groepje van ongeveer 6 

kinderen, langs de spelletjes? 

U kunt zich bij mij opgeven. 

Een aantal ouders hebben dit 

al gedaan, bedankt alvast!  

- Vanaf 27 april hebben de 

kinderen vakantie.  

- Het schoolfruit project 

loopt t/m 20 april. Daarna 

graag weer op alle dagen 

een tussendoortje 

meegeven. Het liefst gezond. 

 

  

Afgelopen maanden hebben we alle gewoonte van 
Covey gehad. Deze maand staat motiveren 
centraal. 
We hebben het over wat kinderen willen leren en 
op welke manier zij dit willen doen.  
Wat heeft een kind nodig om zijn of haar doel te 
behalen.  
 

Naar de boerderij 

Maandag gaan we naar de educatieve boerderij van 

familie Hakkert. Fijn dat er zo veel ouders kunnen 

rijden!  Bedankt alvast!  

De kinderen krijgen wat te drinken en te eten, dus 

u hoeft geen tussendoortje mee te geven. 

Wel graag een zitverhoger meenemen.  

Ik heb er zin in! 


