
 

 

Kinderboekenweek 2017  
Natuurlijk doen we ook dit jaar mee met de 
kinderboekenweek, het thema is dit jaar 
Gruwelijk Eng. Dit jaar hebben we voor een 
iets andere opzet gekozen. Hieronder het 
programma: 
 
Woensdag 4 oktober 2017 
10.50 – 11.00  
Opening Kinderboekenweek; 
dansje en liedje Gruwelijk Eng. 
11.00 – 12.00 
Gaan we samen met alle  
kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 naar de 
voorleeswedstrijd van groep 3, 4 en 5 kijken in 
de speelzaal. 
Alleen de ouders/ opa’s en oma’s van de 
winnaars worden hiervoor uitgenodigd.  
12.00 – 12.15  
Nog even in de klas. 
12.00 – 14.00   
Kinderboekenmarkt in het lokaal van de  
Mundo! 
De jury bestaat uit meester Harry en juf 
Jeniffer, de presentatie is in handen van juf 
Mariette. Wij hebben een eerste en tweede 
prijs en de aanmoedigingsprijs voor groep 3. 
Wij sluiten af in onze eigen groep. 
Kinderen mogen verkleed komen (groepen 3, 4 
en 5, geen schmink en maskers) 
 
Dinsdag 10 oktober 2017 
De gehele dag zullen er groepen gaan kijken 
naar de theatervoorstelling “Cursus Griezelen” 
Deze theatervoorstelling is mede mogelijk 
gemaakt door WFF (WindasFriendsForever), 
Bedankt! 

Woensdag 11 oktober 2017 
10.50 – 11.00   
Liedje van de voorstelling. 
11.00 – 12.00   
Voorleeswedstrijd groepen 6, 7 en 8 in het  
Mundolokaal. Alle kinderen uit de groepen 6,  
7 en 8 zullen hier naar kijken. De jury bestaat  
uit Rosemarie en Lita. De presentatie is in  
handen van Coen.  
Alleen de ouders/ opa’s en oma’s van de 
winnaars worden hiervoor uitgenodigd.  
12.00 – 12.15  
Nog even in de klas. 
 

 
 
Vrijdag 13 oktober 2017 
Vrijdagmiddag doen we i.s.m. de 
cultuurcoördinatoren van 13.30 – 15.00 uur 
weer een Windas cultuuurcarrousel. Kinderen 
kunnen inschrijven welke activiteit ze gaan 
doen in. Deze activiteiten zullen natuurlijk met 
het thema Gruwelijk Eng te maken hebben.  

 
 
 
 
 
 

Agenda 
29 september  Nieuwsbrief nr. 3 
4 oktober   Voorleeswedstrijd groepen 3, 4 en 5 
4 oktober  Boekenmarkt in Mundo 
10 oktober  Theatervoorstelling Cursus Griezelen alle groepen 
11 oktober   Voorleeswedstrijd groepen 6, 7 en 8 
13 oktober  Windascultuurcarrousel 13.30 – 15.00 uur 
16 t/m 27 okt  Herfstvakantie 

Nieuwsbrief 29 September 2017  

Jaargang 19 nr. 3 

 



 

 

Kamp groep 8 
Volgende week is het dan zover! Groep 8 op 
kamp in Otterlo, we hebben er zin in!  
'Het Wilde Westen' is het thema waarmee we 
aan de slag gaan en de kinderen zijn er in de 
klas al druk mee bezig. Er is een grote 
hoofdtooi gemaakt en gevaarlijke 'Wanted 
posters'.  
Op kamp gaan we vooral genieten van het 
buitenleven met bijvoorbeeld bosspellen, 
sporten en hutten bouwen. Daarnaast is er 
nog een verrassingsactiviteit, waarvoor de 
kinderen hun zwemspullen nodig hebben. We 
zeggen alleen nog niet wat we gaan doen!  
 
Hoe leuk is het voor de kinderen (of de 
begeleiding) als ze een kaartje ontvangen? U 
kunt een kaart sturen naar het volgende 
adres: 
 
Groepsaccommodatie De Boomstronk 
T.av. Het Windas 
Roekeloze Bosweg 3 
6731 SH Otterlo 
 
Groet, 
De Kampleiding  
(meester Wessel, juf Kimberly, juf Diana, juf 
Thérèse, Ed Knoops en juf Kim) 
 
Nieuws van de kleuters 
Dinsdag 19 september was er op Het Windas 
een echt circus, Circus Rotjeknor. Wat een 
geweldige dag was dit. Alles zat mee, het weer 
en razend enthousiaste kinderen. Na een hele 
dag oefenen en een act bedenken, samen met 
groep 8, was het dan zo ver, een echte 
voorstelling geven. De kinderen hebben 
enorm genoten en U als ouders, opa’s en 
oma’s denken wij ook. De voorstelling die de 
kinderen gegeven hebben, was super. De 
foto’s van het circusfeest zijn te vinden op de 
windassite. Groep 8 bedankt voor jullie hulp 
op deze dag.    
In de groepen wordt er verder gewerkt aan 
het circus thema. De kinderen hebben genoeg 
inspiratie opgedaan om nog weken door te 
gaan. De acts die zij bedenken, knutselwerkjes 
verzinnen en nog meer leren over het circus.  
De komende tijd gaan wij beginnen met de 
schrijfdans, grote schrijfbewegingen op 
papier, in het zand, met scheerschuim enz. Wij 

starten in het groot en aan het einde van het 
schooljaar eindigen wij met de oefeningen op 
A4 papier. Het nieuwe spreekbeeld wordt de 
“i “en wij herhalen de “t “en de “k “.  
Binnenkort starten de spelletjesochtenden 
met de ouders. Wie wil ons helpen, u kunt zich 
opgeven bij de leerkracht. De 
spelletjesochtenden vinden plaats op 
woensdag :1 november 2017, 24 januari 2018, 
21 maart 2018 en 30 mei 2018, van 11.15 tot 
12.00 uur. 
 
Groepen 6 
De groepen 6 zijn dit schooljaar begonnen op 
de locatie Schiedamseweg. De dingen die tot 
nog toe erg opvielen in groep 6: 
De wisselende reacties van het (nieuwe) 
huiswerk, variërend van enorm leuk tot onwijs 
stom. We weten wel waarom het handig is om 
alvast te oefenen met huiswerk. 
Het in groepjes rondlopen (zonder begeleider 
!) op schoolreis was echt heel tof!  
Nu ook spelling in groep 6 op de 
Snappettablets! 
Het nieuwe gebouw en schoolplein is erg leuk! 
Groep 6 a heeft voor het eerst een meester , 
Joepie! 
 
Groep 3 nieuws 
Wat hebben we genoten in Diergaarde 
Blijdorp!!! Een impressie van de dag is te zien 
op de website van het Windas. (foto’s groep  3 
en 4,  Diergaarde Blijdorp).  Begeleiders en 
ouders, bedankt voor deze geweldige dag.  
Komende week beginnen we aan kern 2 van 
Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de 
letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en 
daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met 
elke nieuwe letter die de kinderen leren, 
wordt hun wereld weer een stukje groter: ze 
kunnen meer boeken lezen en meer woorden 
maken. Ondertussen breiden ze ook hun 
woordenschat en kennis van de wereld uit.  
Het thema van kern 2 is: ‘Dag en nacht’. 
Allerhande zaken die te maken hebben met de 
dag, de nacht en tijd komen aan bod. In deze 
kern integreren we het thema van de 
kinderboeken week “gruwelijk eng”. In kern 2 
leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, 
ee, b, oo.   
Vriendelijke groet,  
Juf Diana, juf Monique en juf Monica  


