
Wat een opkomst bij de

afsluiting van de

kinderboekenweek in het

winkelcentrum. Deze

belangstelling doet ons en

de kinderen heel erg goed.

De dans, alle werkstukken,

het voorlezen en de

soepverkoop waren een

groot succes. Ook de

bibliotheek, die speciaal

voor ons openging, heeft 13

nieuwe  leden (gratis)

mogen inschrijven. Super,

want tijdens deze weken is

zo duidelijk te zien hoe

iedereen geniet van

BOEKEN & LEZEN!!

Groep 1/2a,b en c
Kabouter Pepijn woont in
het kabouterbos en heeft

van schrik zijn buidel
verloren. Alles kwijt!

In 10 opdrachten hebben de
kinderen hem geholpen zijn

mooie herfstverzameling
terug te vinden. En dat is

gelukt!

Groep 3a/b en 4a/b
Op expeditie gaan naar

‘Kriebelbeestjes’.
Na het lezen van het verhaal

over Yoram, wist iedereen
goed hoe je beestjes moet
vangen en hoe je daarna

met ze om moet gaan. Het
speuren naar dieren was

een behoorlijk avontuur. De
kinderen moesten best ver
het bos in om de nodige
Kriebelbeestjes te zien.

Maar uiteindelijk waren ze
daar: spinnen, pissebedden,



naaktslakken, kikkers,
wormen, torretjes en mieren!

Voor groep 8a en 8b stond
gisteren de NIO toets op het

programma.
NIO staat voor Nederlandse

Intelligentietest voor
Onderwijsniveau.

De NIO meet algemene
intelligentie en geeft een

indicatie van het
aanlegniveau van kinderen,
zodat gekeken kan worden
welk onderwijsniveau in het

voortgezet onderwijs het
beste bij het kind aansluit.

Wij zijn super blij met de
groep luchouders die het
mogelijk maakt dat iedere

leerkracht een half uur
pauze kan houden. Niet

alleen de leerkracht vindt dit
fijn, ook de kinderen

genieten ervan.
Door opzeggingen i.v.m.

werk komen wij nu een paar

mensen tekort. Lijkt het u
leuk en wilt u ons en de

kinderen helpen dan kunt u
voor verdere informatie

contact opnemen met Loes
Bolsius,

loesbolsius@dedijk.meerwer
f.nl ,  of dit aangeven bij de

leerkracht van uw kind.

Activiteiten die allemaal met
de herfst te maken hebben.

Eerst een afdruk van je
hand maken en daarna

omtoveren tot boom!
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