1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 17 september zijn we gestart met het thema: De boom.
Vanaf maandag 1 oktober werken we 2 weken rond het thema: Kom erbij, naar
aanleiding van het thema van de Kinderboekenweek.
Na de herfstvakantie vervolgen we het thema: De boom t/m 9 november.
De woorden die we gebruiken bij De boom:
de eikels
de eekhoorn
de egel
de spin
de boom
de slak
de clown
de piraat
de slinger
het web
de regen
de appel
de bladeren
de vogeltrek
de modder
de boomschors
de bolster
de regenjas
de wind
de boomstam
de bramen

het blad
de paraplu
de beer
de oogst
de laarzen
de hark
de uil

De woorden die we gebruiken bij Kom erbij:
Meisje
jongen
vechten
boos

vriendinnen samen spelen

plagen

vrienden

dierenvriend ruzie

troosten

de dennenappel
de paddenstoel
de kastanje
de pompoen
de beukennootjes
de bladerhoop
de rozenbottels

samen delen

Thuis kunt u de woorden ook oefenen. De woordkaarten met een plaatje die we gebruiken, zijn van juf
Sanne. Die kunt u via internet terug vinden.

Vanaf 1 oktober gaat er op toerbeurt een koffertje mee naar huis met uw kind.
In het koffertje vindt u een voorleesboek. Het zou fijn zijn dat u actief met uw kind
gaat voorlezen op de dagen dat het koffertje mee naar huis komt.
Eveneens zit er een snelhechter bij. Daarin vindt u een vragenformulier om in te
vullen.
We stellen het erg op prijs dat u samen met uw kind ook iets tekent /knutselt bij het
boek.
Belangrijk om te onthouden:
Dinsdag 25 september: Informatieavond voor alle ouders.
Dinsdag
2 oktober: Juf Talitha viert haar verjaardag.
Woensdag
3 oktober: Perspecto studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Vrijdag
12 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek. Ouders en opa’s en oma’s
krijgen een uitnodiging hiervoor.
15 oktober – 19 oktober: Herfstvakantie
Omdat de peuters, kleuters en groep 3 regelmatig samenwerken, zouden we het fijn
vinden dat u bij verjaardagstraktaties rekent op 25 kinderen.

Groeten, juf Talitha en juf Anneriet

