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Wie zitten er deze 
week op de bank 
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Deze week voorleeswedstrijden 
De groepen 5 en 6 

hebben ademloos zitten 
luisteren. Tijdens het 

jurymoment mochten de 
kinderen op hun stoel of op 

het podium meezingen met het 
liedje van de Kinderboekenweek 
“Gruwelijk Eng”, van Kinderen 
voor Kinderen. Alle kinderen 
hebben fantastisch hun best 
gedaan en mooi gelezen. Echter 
kan er maar eentje de winnaar 
zijn….. Robert Parepa, van groep 
5B, heeft de voorleeswedstrijd 
gewonnen. Gefeliciteerd Robert! 

 
 

Dank aan allen die hebben voorgelezen 
Heel veel dank aan alle ouders, 
opa’s, oma’s, tantes, ooms en 
anderen die in alle klassen hebben 
voorgelezen. De kinderen hebben 
ervan genoten!  

 

 

Meezingen met je kind 
Beste Ouders en Verzorgers, 
Vorige jaar zijn wij begonnen met het zingen van liedjes van de 
methode Zangexpress. Zij ontwikkelen liedjes voor basisscholen. 
Naast het zingen worden bij een aantal liedjes ook lessen 
aangeboden, waarbij de kinderen kunnen meespelen met 
Boomwhackers. Dit zijn gekleurde buizen en kunnen gebruikt worden 
als een percussie instrument. Je kan deze gebruiken door ze op je 
hand, been of tegen elkaar aan te slaan. Thuis kunt u de liedjes ook 
oefenen met uw kind! In onderstaande tabel kunt u zien wat de 
gebruikersnaam en wachtwoord is van de groep van uw kind. Daar 
staan dan de liedjes die zijn aangeboden.  Veel zangplezier! 

 
Groepen Gebruikersnaam Wachtwoord  

1-2 Stekelvarkena 

Stekelvarkenb 

Stekelvarkenc 

Stekelvarkend 

Stekelvarken  

3 Vogelsa 

Vogelsb 

Vogelsc 

Vogels 

4 Ratelslanga 

Ratelslangb 

Ratelslang 

  

5 + 5-6 Kameela 

Kameelb 

Kameelc (groep 5-6) 

Kameel 

6 Steenuila 

Steenuilb 
Steenuil 

7 Gierena 

Gierenb 
Gieren 

8 Giraffea 

Giraffeb 

Giraffec 

Giraffe 
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Mad Science 
Net als vorig jaar doet onze school weer mee aan de Mad Science 
activiteiten na schooltijd. Onder schooltijd op 27 oktober is er een Mad 
Science show waar de kinderen van allerlei proefjes kunnen genieten. 
Hierna krijgt uw kind een brief mee naar huis, waarmee het zich op kan 
geven voor de na schoolse activiteiten. Dit zullen 6 bijeenkomsten zijn. 
Voor de kinderen in groep 6,7 en 8 starten de naschoolse activiteiten 
op 4 december. Voor de kinderen in de groepen 3,4 en 5 starten de 
bijeenkomsten op 5 februari 2018. 
 

Boekenmarkt 
Wat waren er veel kinderboeken te 
koop tijdens de boekenmarkt! In de 
gangen, op tafels en op de grond 
lagen kinderboeken tentoon 
gespreid. Veel kinderen hadden thuis 
boeken verzameld om die op school 
te kunnen verkopen. Fijn dat zoveel 
ouders en kinderen naar de 
boekenmarkt zijn gekomen!  
 

Herfst 
Met laarzen en regenjassen aan trokken 
de kleuters woensdagmorgen erop uit 
om in het bos op zoek te gaan naar 
paddenstoelen, gekleurde bladeren en 
van alles wat je met de herfst kunt 
vinden in het bos. 
Met tassen vol herfstspullen, die zij 
tijdens de wandeling hebben verzameld, 
gingen de kinderen weer naar school. 
Wat was het leuk om met elkaar in het 
bos te zijn! Dank aan alle ouders die de 
groepen konden begeleiden bij deze 
herfstwandeling. 
 

Wist u dat 
De kleuters aandachtig hebben 
geluisterd naar de verhalen die 
werden voorgelezen door 

ouders, ooms en tantes? 
Ook de peuters van Leuk Luchtkasteel 
kwamen tijdens deze Kinderboekenweek 
op bezoek om samen met de kleuters te 
luisteren naar een verhaal over 
“monsters”, dat werd voorgelezen door 
juf Steffie.  
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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