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ma 17 t/m vr 21 oktober: Herfstvakantie	 
ma 24 t/m vr 28 oktober: Verkeersweek 
ma 24 oktober:   20.00: Ouderraad 
di 25 oktober:   ANWB Streetwise op school 
wo 26 oktober:   Fietscontrole groep 5 t/m 8 
do 27 oktober:   Doemiddag groepen 3 t/m 8 
ma 31 oktober:   Groepen 3 en 4 Voorstelling Huis op hol (Speeldoos) 
do 3 november:   Doemiddag 
vr 4 november:   Schaatsdag groepen 5 
di 8 november:    Groepen 8 Afvalproject 
wo 9 november:  Aflevering kinderpostzegels 
do 10 november:  Doemiddag 
di 15 november:  Groepen 5 Project Plaatselijke figuren 
di 15 en wo 16 november: Oudergesprekken groepen 1 t/m 4 
ma 21 november:  Kleuters ’s middags vrij 
wo 23 november:  Groep 6 Project Plaatselijke figuren 
 

 
 
 

In de week na de vakantie beginnen we met een nieuw thema: Doorbijten 
Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt 
om tegenstand te overwinnen.  
Bijbelverhaal groepen 1 t/m 4: Jakob wil de eerste zijn (Genesis 25, 27-34); Jakob wordt 
de eerste! (Genesis 27).  
Bijbelverhaal groepen 5 en 6: Esau en Jakob (Genesis 25 – 27); Jakob op de vlucht 
(Genesis 28, 10 – 22) 
Bijbelverhaal groepen 7 en 8: De oudste en de jongste (Genesis 25 – 27); Jakob op de 
vlucht (Genesis 28, 10 – 22). 
 

 
 
 

 
Normaal gesproken plannen we de verkeersweek in de maand mei. We hadden echter vernomen dat tot 1 januari 
2017 de mogelijkheid bestaat om de ANWB Streetwise gratis een dag naar school te laten komen. 
Omdat we jaarlijks in deze periode de fietscontrole uitvoeren, stoppen we ditmaal de verschillende onderdelen in 
één verkeersweek direct na de herfstvakantie. 

 
Het hoogtepunt van deze week is dus de 
komst van ANWB Streetwise, op dinsdag 25 
oktober a.s. 
 

 
Streetwise zorgt ervoor dat door het oefenen met praktijksituaties de kinderen leren om beter om te gaan met het 
huidige verkeer. Het bestaat uit 4 onderdelen: 
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De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 konden 
deze week voor de doemiddagen kiezen uit: 
* Dramalessen    * Klimmen op klimmuur 
* Led-armbandjes    * Koken en bakken 
* Dromenvangers    * Striptekenen 
* Sport en spel    * Film > Prentenboek 
* Papiermaché    * Feestverlichting maken 
* Kapla/techn.lego    * Boot-camp 
* Macramé    * Graffiti  
* Herfstknutselen    * Programmeren 
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Geslaagde kinderboekenweek 

Schoenmaatjes 

Bijlage 

- In Toet toet leren de groepen 1/2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig 
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje. 

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het 
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een 
spannende gele elektroauto.  

- Hallo auto leert de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het 
belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. Voor dit 
onderdeel maken we gebruik van de parkeerplaats aan de Geerenweg achter ‘Eemland wonen’, dus de 
kinderen van de groepen 5 en 6 worden op die dag op de fiets verwacht. 

- Trapvaardig tenslotte traint de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt 
gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware 
rugzak op, zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

Uw kind heeft bovendien vandaag een informatiefolder meegekregen over Streetwise. 
 
Op woensdag 26 oktober a.s. verwachten we alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 
op de fiets. Aan de hand van de materialen van de ANWB Lichtbrigade worden op 
die ochtend de fietsen gecontroleerd, met name op de verlichting.		
In	dezelfde	week	voeren	we	o.a.	ook	nog	Actie	Stoeprand		uit	en	krijgen	de	groepen	
8	een	zogenaamde	Dode	Hoekles.	
	

 
 

 
 
 

Nu maar hopen dat de kinderen thuis enthousiast hebben verteld 
over de activiteiten die zij in het kader van de kinderboekenweek 
mochten meemaken. Of  het nu een verhalenverteller of schrijver of 
voorlezer betrof, telkens zagen we geboeide kinderen met vooral 
ook mooie en interessante reacties van hun kant. Hiernaast een 
impressie van de oma- en opa-voorleesmiddag in de onderbouw. 
De bovenbouw hield een onderlinge voorleeswedstrijd. Ditmaal won 
Lisa Mensen (groep 7) 

 
 

 
 

 
Eenmaal per twee jaar doen we als school mee aan de Actie Schoenmaatjes. De 
laatste keer was in 2014, dus dit najaar gaan we er weer mee aan de slag. Dat doen 
we na de herfstvakantie. Dan ontvangt u ook alle informatie hierover. We noemen 
het nu alvast, zodat er thuis alvast een schoenendoos apart gezet kan worden. 

 
 
 
 

In de bijlage vindt u een interessante flyer van Welzin & Welzijn Baarn over KIES 
voor het kind, bedoeld voor kinderen die een scheiding meemaken of hebben 
meegemaakt. 
 

 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heerlijke herfstvakantie toegewenst, 
Jacques van der Vlies	


