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NIEUWSBRIEF 9 oktober 2017 

 

                  
 

Van de directie. 

 
In deze extra editie willen we u informeren over de afsluiting van 

het kinderboekenweekproject a.s. woensdagavond, een fantastisch 
initiatief van juf Elvira van de Nieuwkomersgroep en de Cultuurdag 

a.s. donderdag. 
 
Afsluiting van het kinderboekenweekproject. 

Tijdens de opening van het kinderboekeweekproject hebben we een 
“voeldoos” gekregen. Deze is in alle klassen geweest en de kinderen 

hebben geraden wat er in de doos zit. 
Op woensdag 11 oktober maken we bekend wat er in de doos zit. 
We trekken dan ook een naam uit de goede antwoorden.  

 
‘s Avonds om 18.30 sluiten we het project af met het “griezelbal” 

Het “bal” zal geopend worden door de winnaar van de 
“voeldoosprijsvraag”. 
 

Onder het klimrek hebben we bij goed weer, een enge rode loper! 
Wie durft??? 

 
We verwachten iedereen in feestelijke kleding! 
 
 

Ook een fijne week voor de kinderen op Lesbos. 
Over een week is het al zover, dan is het vakantie! Een tijd waarin 
Nederlandse kinderen zich over het algemeen niet hoeven te 

vervelen en weer nieuwe energie kunnen opdoen. In deze vakantie 
hoop ik met 8 anderen naar Lesbos te gaan om daar voor zo’n 400 

kinderen een feestweek te organiseren. Het lijkt ons ontzettend gaaf 
om die kinderen net even wat extra aandacht en activiteiten te 
geven en om de kinderen even hun problemen te laten vergeten. 

Om deze feestweek mogelijk te maken, hebben wij dan ook 
materialen nodig. Om deze reden ben ik op verschillende manieren 

op zoek naar sponsors. U kunt daarbij helpen! Het is namelijk zo dat 
ik minimaal 500 euro aan sponsorgeld moet inleveren, wat gebruikt 
zal worden om de materialen te bekostigen. Daarom is het volgende 

bedacht: Tijdens de projectavond zal er in groep 5 een doos staan, 
waarin u geld kunt doneren. Daarnaast zal groep 5 zelfgemaakte 

koekjes gaan maken voor dit bijzondere doel. Deze zullen ’s avonds  
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voor €2,00 verkocht worden(graag gepast betalen)! Voor de verkoop geldt: Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt! En wie wil de door groep 5 zelf gemaakte koekjes, 

waarmee ook nog eens het goede doel wordt gesteund, nu niet proeven? Helpt u ons 
om een glimlach op de gezichten van de kinderen te brengen?  
Mocht u het interessant vinden om meer over de reis en/of stichting te lezen of om 

online te doneren, dan kan dat hier: https://ikdoemee.lst.nl/2017-maken-wij-samen-
die-lach-op-het-gezicht-van-een-kind-in-een-vluchtelingenkamp-op-lesbos-/  

 
Een hartelijke groet, 
Elvira Bakker 

- juf van groep 5 en juf van de taalklas –  

 

Uit de groepen 

Nieuws uit groep 1. 

 
Op dinsdagmiddag 3 oktober kregen wij 
bezoek van juf Marion van de bibliotheek 

De Groene Venen. Zij kwam een heel 
spannend prentenboek voorlezen over 

een krokodil. Juf Marion had hele mooie 
platen bij zich, zo konden wij het verhaal 

goed volgen. Na afloop vertelde de juf 
dat we met elkaar een leuke verteltafel 
over dit verhaal kunnen maken. De juf 

bracht al een knuffel krokodil mee, en 
plaatjes om te knutselen. Ook mogen wij 

spullen van thuis meenemen om de tafel 
mooi te maken. Zo staan er al heel wat 
spulletjes op de verteltafel. Komt u eens kijken? 

 
De kleuters en de juffen van groep 1 
 

Groep 4 
 

Dinsdag 3 oktober kwam juf Marion van de 

bibliotheek bij ons in de klas.  
Ze heeft ons uitleg gegeven over hoe we een 

boek in de bibliotheek kunnen zoeken. Op ieder 
boek is op de zijkant een plaatje geplakt met 
letters er boven. De letters zijn de beginletters 

van de achternaam van de schrijver. Het 
plaatje geeft het genre aan. Zie het plaatje 

hieronder. Je bekijkt de voorkant van een boek 
en leest op de achterkant waar het boek over 
gaat. Om te kijken of het boek niet  te moeilijk 

voor je is, gebruik je de 5 vingers regel. Je 
leest een bladzijde uit het boek, bij ieder woord 

dat je niet kent steek je een vinger op. Heb je 
na het lezen 

van de bladzijde vier of vijf vingers opgestoken, dan is 
het boek te moeilijk voor je en kun je beter een ander 
boek kiezen. We gaan dit dinsdag proberen! 

 
Juf Froukje 
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Cultuurdag 12 oktober 
 

We zoeken nog heel dringend 6 vrijwilligers die deze dag willen helpen bij de workshops! Hebt u  

nog gelegenheid  en vindt u het leuk om deze dag mee te maken, mail dan even naar 

directie@ichthusbos.nl 

 

Thema griezelen. 

De Cultuurproeverij valt samen met de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: 

Griezelen. Voor de Cultuurproeverij hebben we ditzelfde thema uitgekozen. Er wordt 

daarbij rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en maken het niet te 

spannend. Zand tussen je tenen kan bijvoorbeeld ook al heel eng zijn... 

 

Wat we u wel van te voren willen meegeven is het volgende; er zal geopend worden 

met het lied van de Kinderboekenweek. Wij vonden dat lied ongeschikt  en hebben het 

niet gebuikt en gezongen op school. 

De organisatie heeft aangegeven dat zij dit wel zullen gebruiken bij de opening. Wij 

nemen daar pertinent afstand van! We hebben dit de organisatie ook laten weten. 

Helaas kunnen we niet later aansluiten omdat de kinderen voor de opening al in 

verschillende groepjes verdeeld worden. We zullen dit ook met de kinderen bespreken. 

Programma voor de kinderen van groep 1 en 2 
Voor groep 1 en 2 gelden de normale schooltijden. De kinderen beginnen en 

eindigen op hun eigen school. Onder schooltijd krijgen de kinderen de voorstelling 
‘Angsthazen en bibberbillen’ aangeboden. Deze voorstelling wordt gehouden in de aula 
van de Immanuelschool: Boomgaard 2 

In de gang bij de kleuters hangt een intekenlijst als u zich wilt aanmelden om de 
kinderen te halen en brengen. 

We hebben echt nog ouders nodig om alle kinderen te kunnen halen en brengen!! 
  
Programma Akker, Ichthusschool, Populier en Zevensprong 

13.15 u aanwezig 
13.30 u start voorstelling 

14.30 u einde voorstelling 
 
De kinderen gaan dan weer mee naar school. Daar kunt u ze dan op de gewone tijd 

ophalen! 
Dit betekent ook dat de kinderen die dag op school overblijven. Wilt u ze een 

boterham en drinken meegeven!.  
Mocht u nu ’s morgens een kind op beide locaties moeten brengen, gaat u dan 
eerst naar het Plantarium en kom daarna pas naar school. We houden er die 

dag rekening mee dat de kleuters wat later binnen komen. 
 

Programma kinderen en ouders van groep 3 t/m 8 
 De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verwacht in het Plantarium! DUS NIET 

OP SCHOOL!! 
8.15 - 8.30 uur  Aanmelden bij je eigen leerkracht 
9.00 - 9.30 uur  Openings-act 

9.30 - 10.30 uur  Workshop 1  
10.30 - 11.00 uur   Ochtendpauze: (eigen eten en drinken meenemen) 

11.00 - 12.00 uur   Workshop 2  
12.00 - 12.45 uur   Middagpauze: (eigen eten en drinken meenemen) 
12.45 - 13.45 uur   Workshop 3  
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13.45 - 14.00 uur  Gezamenlijke afsluiting met slot-act 
14.00 - 14.30 uur  Einde: (kinderen kunnen worden opgehaald)  

Vergeet je kunstwerken niet mee te nemen! 
 
LET OP: aanrijdroute is Denemarkenlaan 9, Hazerswoude-Dorp. Volg bij 

binnenkomst op ITC-terrein de borden Denemarkenlaan. Parkeren en entree op 
Denemarkenlaan 9 (zie plattegrond Aanrijdroute). 

 
Praktische informatie 
 

Aanrijdroute 
De Cultuurproeverij vindt plaats in het Plantarium gebouw. Deze dag gebruiken we de 

zij-ingang en de parkeerplaats aan de Denemarkenlaan 9, Hazerswoude-Dorp. 
Volg bij binnenkomst op ITC-terrein de borden Denemarkenlaan. Parkeren en entree op  
 

 
 

Denemarkenlaan 9 (zie plattegrond Aanrijdroute). 
 

Carpoolen 
Om verkeersoverlast te voorkomen vragen wij om zoveel mogelijk op de fiets te 
komen. Ook is het een mogelijkheid om met elkaar in de auto mee te rijden. 

 
Eigen eten en drinken mee 

Deze dag nemen de kinderen, leerkrachten en vrijwilligers hun eigen eten en drinken 
mee voor de ochtend en middagpauze. Net als op een gewone schooldag. Koffie en 
thee wordt verzorgd. 

 
 

 
 
 
 

BSO 
Spreekt u evt. met uw eigen BSO af waar zij de kinderen ophalen!  


