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Informatie 
 
Gisteren heeft u  de uitnodiging ontvangen voor de informatieavond.  
In de uitnodiging staat het programma van de avond. 
Wilt u mij via de mail even laten weten of u aanwezig kunt zijn op deze avond? Dan weten wij voor hoeveel                      
stoelen en potten thee/koffie we moeten zorgen. 
 
De ervaring leert dat er op zo’n informatieavond maar beperkt gelegenheid is om vragen te stellen. De vragen liggen                   
immers voor eenieder van u op een ander vlak. 
Om u de gelegenheid te bieden om in kleine groepen vragen te stellen, zodat we ook echt zorgvuldig antwoord                   
kunnen geven willen we een aantal koffie/vragenuurtjes organiseren waarin u met 8 à 10 ouders vragen kunt stellen.                  
Er is dan ook echt ruimte en tijd om wat minder algemeen maar meer specifiek antwoord te geven. 
 
Er staan nu vier vragen uren gepland en wel op: 
 
donderdag 19 oktober om 8.30 uur 
donderdag 19 oktober om 10.00 uur 
woensdag 1 november om 18.30 uur 
woensdag 1 november om 20.00 uur 
 
In de gang bij de ingang voor de kinderen liggen formulieren waarop u uw naam               
kunt invullen. 
 

Nieuws van het kleuterplein 
 
Deze week wordt de letter -m- aangeleerd, wat weten de kinderen al veel woorden die beginnen met deze letter! 
Ook komen de rangtelwoorden 1 tot en met 5 ( 1ste, 2de etc) aan de orde, probeert u thuis maar eens of de 
kinderen dit al kunnen toepassen. 
 
De afsluiting van het thema: “Kinderboekenweek” is donderdag 12 oktober om 14.15 
uur. De kinderen laten met trots zien wat ze gemaakt en geleerd hebben.  
 
Vanaf volgende week werken wij weer aan  andere leerdoelen. Deze zijn te lezen en te 
zien op de doelenmuur, na binnenkomst rechts boven de kapstok. De doelenmuur 
heeft als functie om u te betrekken en duidelijk te laten zien waaraan wij in de beide 
groepen werken op het gebied van taal en rekenen. Zo komen de leerdoelen beter in 
beeld. 
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Tijdens de informatieavond van komende maandag, 16 oktober, zullen wij u dit nader uitleggen. 
Volgende week woensdag staat er een herfstwandeling op het programma, nadere info volgt per mail. Wij bedanken 
op voorhand de ouders die mee willen werken! 
 
Ook starten wij deze week met de kennismakingsgesprekken, fijn om elkaar nader te leren kennen en om informatie 
uit te wisselen om uw zoon of dochter te kunnen begeleiden in het leer-en ontwikkelingsproces. 
 
Met vriendelijke groet, 
De leerkrachten van het Kleuterplein 
 

Diploma’s 
 
Liam Achterbergh heeft zijn diploma A gehaald en op dezelfde dag haalde hij zijn gele band bij 
kungfu.  
 
Bijbelverhalen 
 

Thema: Ik ben veranderd  

Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11 en Genesis 35: 6-18  

Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij zijn broer Esau terug. 

Voordat het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die naam laat zien dat Jakob 

veranderd is. 

  

Verhalen: 

Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33 

Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11  

Rachel sterft en Benjamin wordt geboren, Genesis 35:16-29 

  

Verjaardagen 
 

10 oktober Maartje Mooi De Pauwen 11 jaar 

11 oktober Lenn Akyar De Koolmeesjes 4 jaar 

Gabriël Için De Flamingo’s 11 jaar 

15 oktober Jonne Harmsen De Roodborstjes 5 jaar 
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