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Wij werken op dit moment aan: 

 

o We hebben de afgelopen weken hard 

gewerkt aan een mooi Moederdag 

cadeautje. De kinderen zijn er heel trots 

op! Het cadeau is vandaag mee naar huis 

genomen, dus de moeders mogen weer 

de klas in 😊 

o Na de vakantie gaan wij het hebben over 

het thema ‘bouwen’.  

o Heeft u leuke materialen die wij mogen 

gebruiken? Dit is natuurlijk welkom! 

o We leren tijdens dit thema de letter b van 

bouwen en de letter h van huis.  

  

 

 
 
 
 
 
 

Wist u dat…  

- Teun is deze maand jarig. 

Hij wordt 5 jaar 

 - De inloopmiddag is deze 

maand op woensdag 30 mei.  

- Hidde is 4 jaar geworden! 

- We hebben een leuke 

koningsspelen gehad. Een 

paar foto’s staan op onze 

kletsklas. De rest staat in 

een fotoalbum op de 

schoolsite.  

- We hebben ook een leuke 

dag op de boerderij gehad. 

Hier staan ook leuke foto’s 

van op de schoolsite. 

Weet u de wachtwoorden 

niet meer? Laat het me even 

weten. 

- woensdag 9, donderdag 10 

en vrijdag 11 mei zijn de 

kinderen vrij.  

- Het Moederdag cadeau 

heeft over een paar dagen 

nog een beetje water nodig! 

😉 Graag uw kind even 

helpen herinneren.  

 

  

Voor de vakantie hadden we een leiderschapsdag. 
Dit keer kwamen er externen naar onze school. 
Twee kinderen uit onze klas hebben verteld hoe wij 
Covey vormgeven in onze klas. Dit vonden ze heel 
spannend, maar ze hebben het super gedaan. Ook 
de andere kinderen hebben goed geholpen! 

Op schoolreisje 

Dinsdag 8 mei gaan we op schoolreisje, naar de 

Boterbloem. In de schoolreisbrief heeft u hier meer 

over kunnen lezen. U mag ons natuurlijk 

uitzwaaien! 

 

De kinderen krijgen op deze dag altijd een oranje t- 

shirt van school, zodat we ze goed kunnen 

herkennen op de locatie. Deze wordt aan het eind 

van de dag weer ingenomen.  

Vanwege het weer graag de kinderen insmeren. 

Eventueel extra zonnebrand in de rugzak 

meegeven.  

De kinderen krijgen eten en drinken op deze dag, 

maar extra drinken meegeven mag zeker! 

Een setje extra kleding in de rugzak van uw kind kan 

ook handig zijn.  

We gaan er een leuke dag van maken! 

 

 

 Het zonnetje van de week 

We oefenen met het geven van complimenten.  

Elke week is er iemand het zonnetje van de week. Dit kind 

krijgt een papier met een zonnetje. Als zonnestralen 

bedenken we allemaal complimenten voor dit kind. De 

kinderen zijn erg enthousiast!   


