
Beste ouders van groep 0 en 1, 

 

Deze week staan er weer nieuwe activiteiten klaar voor uw zoon of dochter. 

Zo gaat groep 1 aan de gang met de eerste (of alle) letter(s) van hun eigen naam. Weten ze eigenlijk 

wel hoe die er uit ziet en hoe deze klinkt? Kennen ze misschien wel meer woorden die met deze 

letter beginnen? Let u er goed op dat u bij een a niet de AA zegt maar echt de AH. En bij de b niet de 

BEE maar BUH. Ook gaat groep 1 rijmen! Groep 0 leert een leuk lenteliedje. Wie weet ontdekken we 

wel de nieuwe voice kids winnaar! 

Ook staat er een leuk voorleesboek tussen de activiteiten. Groep 0 mag hier heerlijk naar luisteren en 

als ze het leuk vinden kunnen ze er misschien nog gezellig over kletsen. Groep 1 luistert naar 

hetzelfde boek maar krijgen er kijkvragen bij. De vragen zijn vooral bedoeld om verder in gesprek te 

gaan over het boek en om het verhaalbegrip te vergroten. Denkt u eraan dat u met een biebpasje 

gratis kunt inloggen bij www.devoorleeshoek.nl . U scrollt dan op de eerste pagina naar beneden. Bij 

nummer 7 staat dan gratis inloggen via de bibliotheek. Als u er niet uitkomt heb ik eventueel een 

stappenplan die ik op de mail kan zetten. 

Zowel groep 0 als 1 gaan ook aan de gang met een vrolijke knutsel. Een lammetje ik ben benieuwd 

naar alle resultaten! We zijn ook heel benieuwd naar de sportieve opdrachten die u voor uw kind 

bedenkt bij de motoriek activiteit. Een foto in de mail zouden we dan ook heel leuk vinden zowel ik 

als juf Willy-Els! Mijn mail adres is odobrito@leerplein055.nl en van Willy-Els 

wvanvliet@leerplein055.nl . Hier kunt u ook naar toe mailen bij vragen dan wel graag naar de mentor 

van uw kind. 

En pas maar op voor de spullen in huis want in verschillende opdrachten gaan de kinderen op zoek 

naar gepaste materialen. Zo gaan de kinderen op zoek naar zware en lichte voorwerpen en gaan zij 

opzoek naar spullen waar je een toren zonder blokken mee kunt bouwen! Dat wordt nog een heel 

avontuur. 

Onderin staan nog twee spelletjes waarvan een gezelschapsspelletje bij u uit de kast. Ook staat er 

een griezelboek tussen namelijk het boek vol monsters. Schat samen even in of dit een boekje is wat 

uw zoon of dochter leuk vindt of juist totaal niet. Kijk het anders eerst zelf. 

Ik zal deze week dinsdag weer inbellen via skype (indien mogelijk) tussen 11 uur en 13 uur. Juf Willy-

Els belt op haar eigen tijd naar haar mentorleerlingen. 

 

Heel veel plezier weer in deze derde week!  

 

Vriendelijke groet, 

Omaira Mulderij 
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Werkdagen donderdag en vrijdag 
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