
                                                                                                                             

                                                                            

                                  Ditjes   en  datjes    
 

18 oktober 2019. 

Beste ouders, 

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op en we hebben al veel (leuke dingen) 

gedaan. Nu is het tijd  voor de kinderen om even tot rust te komen en misschien wel lekker 

uit te waaien tijdens ‘echt herfstweer’.  

NIEUWE KINDEREN 

In de Vlindergroep zijn twee nieuwe kinderen gekomen. Gijsbert de Jong verhuist in de 

herfstvakantie naar Goor en heeft al een paar weken meegedraaid in deze groep. Sanne 

Meinders vierde 7 oktober haar vierde verjaardag en is nu ook ‘een Vlinder’ geworden! 

Sanne heeft al een zus in groep 3, Lisa, en zij kent de school dus al een beetje. Voor Gijsbert 

en zijn familie is alles nieuw en we hopen dat ze zich gauw thuis zullen voelen op school en 

in Goor. We heten hen bij deze van harte welkom! 

AFSCHEID 

Helaas moeten de Lieveheersbeestjes binnenkort afscheid nemen van Jille de Olde. Hij gaat 

namelijk verhuizen naar Curacao. 22 November is zijn laatste dag bij ons op school en 

natuurlijk zal de groep dan nog aandacht besteden aan zijn vertrek. Bij deze wensen we Jille 

en natuurlijk ook zijn ouders en broertje heel veel plezier en geluk op Curacao! 

THEMA’S 
De eerste weken stonden in het teken van kennismaken met elkaar en de afgelopen periode 
hebben we gewerkt rondom de Kinderboekenweek. Over beide thema’s hebt u al meer 
kunnen lezen in de themabrieven. De kinderboekenweek hebben we vandaag afgesloten 
met een gezellige ‘kinderboekenthee’. We hebben koekjes en cakejes gebakken en met een 
lekker kopje thee erbij werd er voorgelezen.  Na de vakantie gaan we werken rondom de 
herfst. De kinderen vinden het vast leuk om tijdens de vakantie lekker naar het bos te gaan 
en herfstbladeren, eikels, kastanjes ed. te verzamelen, die we na de vakantie op school goed 
kunnen gebruiken.  Daarna volgen Sinterklaas en Kerst en we houden u via de themabrief op 
de hoogte van hetgeen we zoal gaan doen. 
 



                      
 
VOORSTELMIDDAG 
De beide groepen hebben zich inmiddels voorgesteld aan de ouders of opa’s/ oma’s.  
Voor een aantal kinderen was dit best spannend! Aan de hand van liedjes, versjes, 
toneelstukjes of spelletjes stelden de kinderen zich voor en lieten zien wat ze de eerste 
weken al op school hebben geleerd en gedaan. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kon iedereen nog even napraten en uit de reacties hebben  we begrepen dat iedereen  
genoten heeft en het leuk was om op deze manier de kinderen te leren kennen. 
 
KENNISMAKING DAG ACTIVITEITEN CENTRUM DE ROOS 
Wellicht weet u het, maar tegenover onze school bevindt zich DAC ‘de Roos’. Hier werken 
mensen met een beperking. In het kader van ‘kennismaken met elkaar’ hebben de Vlinders 
een bezoek gebracht aan ‘de Roos’ en met de deelnemers allerlei activiteiten gedaan zoals 
spelletjes, werken met scheerschuim, koekjes bakken en ontspannen in de ‘snoezelruimte’.  
Het is mooi om te zien hoe de kleuters en deelnemers genieten van deze kennismaking.  
In de hal staat ook een kaartenstandaard met kaarten die gemaakt worden door ‘de Roos’. 
Deze kunt u kopen en ze zijn beslist niet duur! De opbrengst hiervan is bestemd voor ‘de 
Roos' 
 

                                  
 
EIGENAARSCHAP  
Eigenaarschap is een belangrijk item binnen onze school. We willen de kinderen graag 
eigenaar maken van hun eigen leerproces en voor elke groep gebeurt dat natuurlijk op een 
manier die past bij de leeftijd. Na de zomervakantie stellen alle groepen een ‘missie’ op en 
daarbij horen ook groepsregels. Deze komen voort uit KiVa, onze nieuwe methode die 
gericht is op het versterken van sociale vaardigheden en het tegengaan van pesten.  De 
‘missie’ hangt in de klas aan de ‘datamuur’. Hierop maken we ook zichtbaar voor de 
kinderen aan welke doelen we werken. De ervaring leert namelijk dat kinderen hierdoor veel 
gemotiveerder aan het werk gaan. We kunnen ons voorstellen dat dit voor nieuwe ouders 
best veel informatie is. Komt u gerust een keer kijken in de klas naar de datamuur.   
 



SCHOOLREISJE  

Donderdag 19 september gingen we met de groepen 1 t/m 3 op schoolreis naar ‘Megapret’ 

in Lievelde. Wat hadden we geluk, het was prachtig weer en we gingen ook nog eens naar 

een prachtige locatie. De kinderen hebben hier de hele dag heerlijk kunnen spelen, zowel 

binnen als buiten. Niet alleen de kinderen hebben die dag genoten, ook wij als leerkrachten. 

Het is mooi en goed om kinderen een keer in een andere omgeving te zien en te leren 

kennen. De dag ging veel te snel voorbij en op de terugweg lagen al een paar kinderen te 

slapen in de bus!  

TOT SLOT 

Groeien, 

hoe doe je dat, 

vroeg de rups zich af, 

dromend dat ze al kon vliegen als de mooiste vlinder. 

Je doet het best heel traag,  

bedacht de slak. 

En stap voor stap zei de duizendpoot wijs. 

Soms is groeien ook best lastig vond de bij, 

maar dan ben je gelukkig niet alleen, 

dan helpen wij je er wel doorheen. 

Rups dacht heel lang na. 

Ja, zo zou ze groeien, 

geduldig, bedachtzaam en naarstig, 

om dan echt te vliegen als de mooiste vlinder. 

Mede namens de collega’s een fijne vakantie toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Hakze 

                                                                                                  

 

    


