
 

                                             

 
 

 

Op tijd komen 

De laatste periode merken we dat er steeds meer kinderen te laat op school komen. De 

deuren gaan op beide locaties om 8.20 uur open en om 8.30 uur beginnen de lessen. Alle 

kinderen moeten dan in de klas zitten zodat we samen kunnen beginnen. Wilt u er weer 

even om denken? 

Kennismaken 

Hallo beste ouders,  

 

 

Sinds kort ben ik naast mijn werkzaamheden in mijn praktijk, ook 

werkzaam als logopedist op de Kleine Wereld. En ik kan jullie 

vertellen dat ik het helemaal geweldig vind!  

De kinderen op deze school zijn allemaal zo lief en gemotiveerd! 

Ik ben aanwezig op de dinsdagen. Bij vragen mag u altijd contact 

opnemen.  

Nummer: 0657799966  

Email: marhabalogopedie@outlook.com  

 

Nieuws uit groep 1/2 CEL 

We zijn deze week en afgelopen week begonnen met het thema herfst. We hebben al verschillende 

activiteiten gedaan met betrekking tot dit thema. We hebben een herfstwandeling gemaakt in de 

wijk en kastanjes verzameld om mee te spelen en werken in de klas. Er staat een herfsttafel in de 

klas waar de kinderen mee kunnen spelen. En in de huishoek spelen de kinderen als echte 

kabouters! Hieronder een sfeerimpressie van de activiteiten. 
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11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag!!! 

Op school gaan we ook Sint Maarten lopen, alle kinderen 

mogen een lampionstokje meenemen naar school. Graag 

voor donderdag 11 november meenemen.  

Kok in de klas, groep 5/ 6 Rosensteinlaan 
 
Op dinsdag 12 oktober mochten de kinderen van groep 5/6 
koken. 
We hebben een “Summer springroll met rijstnoedels en groente” gemaakt. 
Kinderen hebben genoten :) 

           

 

 



 

                                             

 
 

                                         

 

Grope 5/6 Celebesstraat 

Groninger Museum 

Woensdag 17 november gaan we op de fiets naar het Groninger museum. Dit is van 12.00 

uur tot 13.30 uur. We zijn dus gewoon om 14.00 uur weer op school. Willen jullie eraan 

denken dat de kinderen deze dag hun fiets meenemen? 

Spreekbeurten 

De kinderen hebben zich ingeschreven voor de spreekbeurten. Ze hebben hier afgelopen 

week een formulier van mee naar huis gekregen. Hier staat ook op wanneer uw kind aan de 

beurt is. Dit is ook gedeeld op KlasBord. 

Blink 

De kinderen hebben met de methode Blink hun eerste project bijna afgerond. Het ging deze 

keer over Wereldse Kinderen. Ze mochten een kind uit de geschiedenis kiezen en/of een 

kind uit een ander land. Volgende week gaan ze elkaar vertellen wat ze hierover geleerd 

hebben. Ze hebben vooral onderzocht wat de kinderen die zij gingen onderzoeken graag 

eten, wat ze doen in hun vrije tijd. Cultuur/familie, gewoontes etc.  

 

Rekenen. 

Komende week zijn we in beide groepen bezig met klokkijken. Misschien leuk om hier de 

komende tijd thuis ook wat extra aandacht aan te besteden?! 

 



 

                                             

 
 

 

 

KlasBord 

De meeste ouders hebben inmiddels de app KlasBord al geïnstalleerd, helaas nog niet alle 

ouders. Steeds meer informatie gaat via deze app, wanneer het u niet lukt om deze app te 

instaleren, kunt u altijd even langskomen na schooltijd, dan helpen we u hiermee! 

 

Vakantierooster en margedagen 

Kerstvakantie  26 december 2021- 7 januari 2022  

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij  20 januari 2022  

Margedag  18 februari 2022  

Voorjaarsvakantie  21-25 februari 2022  

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij  28 februari 2022  

Goede Vrijdag  15 april 2022  

Tweede Paasdag  18 april 2022  

Meivakantie  25 april – 6 mei 2022  

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij  9 mei 2022  

Hemelvaart   26 en 27 mei 2022  

Margedag  30 mei 2022  

Tweede Pinksterdag   6 juni 2022  

Margedag   27 juni 2022  

Zomervakantie   18 juli-28 augustus 2022  

    

 

 

 

 

 

 



 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


