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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief in nieuwe vorm. In deze brief vindt u een paar mededelingen maar de 
brief wordt overwegend gevuld door verhalen en foto´s van deze keer, de onderbouw-groepen.  De 
volgende keer zijn de groepen van de midden en bovenbouw aan de beurt. Wij wensen u veel 
leesplezier. 
 
Mededelingen: 

 Zoals al eerder aangekondigd zullen wij op 5 Oktober de school sluiten i.v.m. de landelijke 
staking! 

 6 Oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team.  

 Meester Bjorn is volgende week maandag en woensdag afwezig i.v.m. kamp van het Arte 
college waar hij ook werkt.  Hierdoor kan hij ook met groep Jupiter mee op kamp van 18 t/m 
20 oktober. De gymlessen voor de groepen Neptunes, Uranus, Saturnus en Jupiter gaan 
gewoon door! Juf Sonja en juf Lianne geven les aan hun eigen groep. Juf Petra geeft les aan 
de andere groepen.  

 Woensdag sluiten wij het thema Kinderboekenweek af met een heus Kinderboekenbal!  
 
Kinderboekenweek 2017, Gruwelijk Eng 
 
Dinsdag, 19 september, hebben wij de Kinderboekenweek, met als thema Gruwelijk Eng, op het 
Universum geopend met het toneelstuk Joke wil Spoken.  
Woensdag 4 oktober zullen wij de KBW afsluiten met een heus kinderboekenbal en  een 
voorleeswedstrijd. 4 Oktober start de landelijke KBW. Wij hebben de KBW naar voren gehaald omdat 
wij binnenkort met het thema Middeleeuwen starten. 
Dit thema wordt op vrijdag 17 november groots afgesloten!  
 

   



 
Ook in de bibliotheek worden tijdens de Kinderboekenweek leuke activiteiten georganiseerd. 
Raadpleeg hiervoor hun website. 
https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderboekenweek.html  
 
 
En denkt u ook nog aan de actie van de Bruna? 

 

Juf Mirjam van de Bieb: 

Juf Mirjam van de bibliotheek heeft de niveaus 1 en 2 voorgelezen uit het boek “Het spook Nijntje” 
van Dick Bruna. We mochten bij de boekenboom zitten. Ze had een knuffel Nijntje mee die zich ging 
verkleden als spook. We vonden het boek erg leuk. Het was ook spannend om zelf te spoken, dat 
kunnen jullie zien op de foto’s. 
 

     
  
Nog meer nieuws uit de kleuterbouw 

Het jaar is nog maar pas 
gestart, maar de kleuters 
hebben hun eerste letters 
al geleerd. En een letter 
leren wij op veel 
manieren, kijkt u zelf 
maar: 
Naast de letter k, hebben 

we ook de letter i 

geleerd. 

https://www.denieuwebibliotheek.nl/actueel/kinderboekenweek.html
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7N7qsqrWAhWRaVAKHXa5AewQjRwIBw&url=http://demarskramer.nl/Nieuws/art/15907/bruna-actie-tijdens-de-kinderboekenweek&psig=AFQjCNEyWD_gkWNgpDKmXFUyQJqL9d8ubA&ust=1505675059148720


Hieronder een foto-impressie van een dag bij de kleuters: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 3 november 2017. 

De volgende mededelingen brief verschijnt 13 Oktober 2017. 

 

Hartelijke groet, 

 

Team Het Universum.   



 

  



  

 


