
 

 

Op dinsdagmiddag 14 oktober zijn we de 
herfst gaan zoeken in de bossen. Het 
was die middag heerlijk weer en we 
hebben genoten van het ritje met de 
huifkar en de wandeling.  We hebben 
van alles gezien; gekleurde blaadjes, 



paddenstoelen, eikels, nootjes, 
dennenappels, bomen en struiken, 

vennen, kastanjes 
en nog veel meer.  

 

 
Mandy (het nichtje van 
Dielan) heeft 2 dagen 
stage gelopen bij ons. 

Dat was erg gezellig! Mandy, bedankt! 
 



Op vrijdag 17 oktober hebben we de 
verjaardag van onze school gevierd. De 
school is 35 jaar geworden en het 
nieuwe gebouw 5 jaar. We hebben een 
heel gezellige dag gehad. We hebben 
natuurlijk eerst het feestvarkenslied 
gezongen. Toen hebben we met 5 teams 
een echte “Quiz” gemaakt. Super leuk 
was dat. We hebben heerlijke 

traktaties geknutseld; 
een rups van 
druiven en 
een mooie 

Danoontjes bloem. 
We hebben ons chocolade 
lied gezongen en gedanst. 
En we hebben heel veel lekkers gegeten. 



 
En…..om 14.45 uur met de hele school 
het feest afsluiten met het lied: 
“waar is het feestje?” Wat een gezellige 
dag was het weer. Mama Marloes en 
mama Marian: bedankt voor jullie hulp! 
Fijne herfstvakantie allemaal! 
 



Op donderdag 30 oktober 
vierde Micael zijn 5de 
verjaardag. Hij had een 
mooie feestmuts met 
Spiderman  er op. We 
hebben uit zijn 

lievelingsboek het sprookje van de 3 
biggetjes gelezen. Micael speelde 
natuurlijk het slimste biggetje en Helen 
en Brody waren zijn broer en zus. Linde 
was mama varken en Cas de WOLF! 
Proficiat Micael! 
 
 
 

Op maandag 3 
november vierde juf 
Alicja haar 
verjaardag. Ze kreeg 
van ons een mooie 



paddenstoel en de stippen waren foto’s 
van ons, deze hebben we zelf geprikt. 
Proficiat Alicja!  
 
 
Op dinsdag 11 
november vierde Daan 
zijn 5de verjaardag! Hij 
heeft een stoere 
spiderman muts 
gekregen.  
 
 
 
            We krijgen er gezellig weer een 

nieuw kindje bij, ze heet Fleur. 
Welkom bij ons Fleur en veel 
plezier op school! 

 
 



Wat zijn wij toch goede huttenbouwers! 
 

 
 
Sinterklaas is weer in het land! Dat 
vinden wij natuurlijk SUPER! We spelen 
ze zelfs na….we lijken wel echt! 

 
 

 



 
 
 
wij gaan “thanksgiving” 
vieren in Amerika! 
 
 
 
We mochten dit jaar 3x onze schoen 
zetten! We zijn dus heel lief geweest! 
 
We hebben samen met groep 7 de 
weekviering gedaan; over televisie!  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



We hebben er ook weer een stagiaire 
bij! Ze heet Kirstin en komt helpen op 
woensdag en donderdag! Welkom bij ons 
in de klas! 
 
Gelukkig, sinterklaas kwam bij ons op 
bezoek. We zaten allemaal in   spanning 
te wachten om naar sinterklaas te gaan. 
 
 
 
 
 
We hebben samen met de groepen 1-2b 
en 3-4a en 3-4b een leuk optreden 
verzorgd voor Sinterklaas. Tot volgend 
jaar Sinterklaas en Zwarte Pieten en 
bedankt voor de cadeautjes! 



 

 

            
Ook mama-Pieta is weer 
op bezoek geweest. We 
hebben er van genoten 
samen met kinderen van 
de peuterspeelzaal. 

 



Rida vierde op dinsdagmiddag 9 
dec. zijn vijfde verjaardag! 
Rida houdt van Spiderman. 
             Proficiat! 
 
 
Dank je wel oma van Sara, voor 
het invallen tijdens het 
overblijven en het uitknippen 
van de vele figuren! 

Wat een 
bouwers! En 
echt leren            
metselen! 

 
 
Wat een 
puzzelsterren! 
 



Knutselaars! 
 
We hebben 2 weken kunnen genieten van 
onze zelf versierde kerstboom in de 
klas! Wat was dat gezellig! We hebben 
kerstliedjes gezongen en veel 
geknutseld en gekleurd.  
Op maandag 15 dec. hebben we een 
bezoek gebracht aan Coppelmans. Wat 
prachtig allemaal. We zijn er met de 
huifkar naar toe gegaan. Dank je wel 
papa Jos! 

 



 
 

 
En ’s middags knutselen voor de 
kerstmarkt! Dank je wel oma Ans, 
Marianne, Joanieke, Lenny en juf Joyce, 
voor het helpen. 
 
 
Op dinsdag 16 dec. heeft 
Maik zijn 5de verjaardag 
gevierd! Maik houdt van 
Playmobil. Proficiat Maik.  
W 
 



Op donderdag 18 december mochten we 
in het donker naar school om samen het 
kerstfeest te vieren. Wij hebben met 
de klas over de zon, wolken, sterren en 
de maan gedanst. 
 
Op vrijdag 19 dec. hebben we het 
afscheidsfeest van juf Corry gevierd. 
Dag juf Corry, geniet van Uw verdiende 
vrije tijd. 

Prettige feestdagen, 
gezellige vakantie en 
een heel gelukkig 
2014! 
                                       
 

 
 
 
 
 
 

We krijgen er na de kerstvakantie weer 
gezellig 1 kindje bij, ze heet Lobke. 
Welkom en veel plezier in onze klas 


