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Wij werken op dit moment aan: 

 

o Het thema ‘Gezondheid´ is 3 weken geleden 

gestart.  

o We hebben veel spullen gekregen van de moeder 

van Joris. De kinderen hebben onze huishoek 

omgebouwd tot een ziekenhuis. De kinderen 

spelen er graag in, het liefst met de juf als patiënt.   

o We leren de letter l van lichaam  en p van 

pijn/piet.  

o Volgende week starten we natuurlijk met het 

thema Sinterklaas. In dit thema leren we de letter 

S van Sint.  

o We hakken woordjes in klankgroepen: dok-ter, 

ba-naan, fo-to.  

o Gewoonte 3 ‘Belangrijke zaken eerst´ staat deze 

maand centraal. Tijdens deze gewoonte leren wij 

dat we eerst moeten werken voordat we kunnen 

spelen.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Wist u dat…  

- We een leuke ochtend op 

het Lek en Linge gehad 

hebben?  

-  Er foto’s van ons uitje op 

kletsklas staan? Download 

hiervoor de app van de 

Beatrixschool. 

Gebruikersnaam: 

wachtwoord:  

- Olivier 21 november 4 jaar 

wordt.  

- Sara en Jayden deze maand 

jarig zijn?  

- De kinderen op vrijdag 17 

nov. hun schoen mogen 

zetten? (De kinderen horen 

dit donderdag pas, ssst.) 

- De kinderen elke wo/do/vrij 

fruit of groente krijgen? Zie 

de mail van Jacqueline voor 

meer informatie.  

- Op woensdag 29 nov. is er 

een inloopmiddag. Later 

krijgt u hier meer informatie 

over.  

 

 

  

We hebben besproken hoe wij in de klas met 
elkaar om willen gaan. Van deze afspraken 
hebben we een bloem van gemaakt.  
 
Deze maand staat gewoonte 3 centraal. 
Belangrijke zaken eerst. De kinderen oefenen 
dit met de weektaak. Een aantal kinderen 
kunnen dit al heel goed. Andere kinderen 
hebben aan het eind van de week nog veel 
werkjes te doen.  
 

Linda Hoksbergen, moeder van Tigo, heeft 

aangeboden om groepsouder te zijn.  Heel erg 

fijn! Ik ga haar volgende week alle e-mail 

adressen doorgeven, zodat zij alle ouders kan 

benaderen. Als u hier geen toestemming voor 

geeft, hoor ik dit graag.  
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