
 

Oktober 2021-1 

Kinderboekenweek 
Samen met de ondernemers-
vereniging van Huissen, 
organiseert Bruna een 
beroepenfeest op zaterdag 9 
oktober van 13 uur tot 16 uur 
in het centrum van Huissen. 
Zo kunnen de kinderen 
kennismaken met 
verschillende beroepen: 
brandweer, politie , 
ambulance, hondentrimster, 
burgemeester enzovoort. 
 

 
 

Themaoverzicht 
Binnenkort ontvangt u via de 

mail het thema-overzicht van 

alle groepen voor dit 

schooljaar. Mocht u een 

bijdrage kunnen leveren vanuit 

uw beroep, netwerk of anders 

horen we het graag. U kunt 

het doorgeven aan de 

leerkracht. We vragen u wel 

om de onderwerpen niet te 

delen met uw kind(eren). We 

willen namelijk gebruik maken 

van de verwondering, 

verrassing en nieuwsgierigheid 

van de kinderen. Wij kunnen 

i.v.m. “calamiteiten” afwijken 

van de themaplanning. 

 

Studiedagen 
De studiedagen voor dit 

schooljaar zijn gepland op: 
-maandag  6 dec  groep 1-4  

-woensdag 23 maart groep 1-8 

-woensdag 13 juli groep 1-8 

 

Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 

wijzigingen doorgeven van uw 

contactgegevens. Voor ons is 

het erg belangrijk dat deze 

gegevens actueel zijn om bij 

calamiteiten, u of de 

noodadressen snel te kunnen 

bereiken. U kunt de 

wijzigingen doorgeven aan 

r.peters@wonderwijs.nl  

 

Corona 
Sinds vorige week zijn de 

protocollen met de richtlijnen 

verspreid. Hierin zijn de 

versoepelingen verwerkt en 

worden nieuwe richtlijnen 

gegeven. Deze richtlijnen 

worden door iedere 

organisatie (school) anders 

ingevuld. Dit heeft o.a. te 

maken met grootte en 

mogelijkheden van een 

gebouw. Op dit moment 

worden de richtlijnen 

uitgewerkt voor 

Binnenstebuiten. We laten u 

z.s.m. weten wat de 

aanpassingen zullen zijn. Voor 

de korte termijn blijft het zoals 

het nu is. Wordt vervolgd! 
 

Start thema’s 
Na de eerste weken waar 

groepsvorming centraal stond 

zijn we ondertussen gestart 

met de eerste thema’s. Bij de 

opvang gaan we als de 

brandweer en in groep 1-2 

staat het thema van de 

Kinderboekenweek: beroepen 

centraal. In groep 3-4 is het 

thema “dieren”. In groep 5-6 is 

er gestart met een excursie 

naar het Muzieum in Nijmegen 

als begin van het thema 

communicatie. Groep 7-8 gaat 

terug in de tijd van de oma’s 

en de opa’s (uitvindingen). 

 

 
De leerkrachten van 1-2 openden 

het thema met een “toneelspel”! 

 

3+ theater 

Vrijdag 8, 15 en 22 oktober zal 

onze cultuurcoach Mariëlle in 

de ochtenden aanwezig op 

onze peutergroepen. Dans, 

theater, muziek en nog veel 

meer zal leuke dingen zullen 

aan bod komen in ons 3+ 

peutertheater. Via Klasbord 

delen wij alle leuke 

momenten.  
 

Protocol gedrag 
Vorige week heeft u de special 

ontvangen met de aanpak 

sociaal emotionele 

ontwikkeling. Onderdeel van 

dit aanbod is ook hoe we 

omgaan met (on)gewenst 

gedrag. In de bijlage vindt u 

het protocol dat wij in alle 

groepen hanteren. 
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