
 

Kleuters 
De kleuters zullen vanaf maandag 7 november weer naar school gaan 

voor vijf dagen per week. 
 
The toddlers will go back to school from Monday 7 November for five days a 
week. 

 
                 Maandag t/m vrijdag 

                      
 
                                                      
 
 

 
 
Dinsdag  8 november naar school!!! 

De studiedag van 8 november gaat niet door. Dat betekent dat de kinderen 

dinsdag  8 november WEL naar school te gaan! 
The study day of November 8 is cancelled. This means that the children DO go to 
school on Tuesday 8 November!  

 

 
 
Thema ‘herfst’ 

Op school werken we nu met het thema herfst. We werken 

onder andere over de volgende woorden: 
  

At school we now 
work with the theme 
of autumn. Among 
other things, we 
work on the 
following words: 
 
 
 
 

 
 



 

Ter afsluiting van het thema ‘herfst’ gaan we vrijdag 18 november met de hele school met 
de bus naar het bos. In het bos krijgen de kinderen opdrachten. De woorden die we in de 
klas hebben geleerd, kunnen we in het bos toepassen.  

 
 
 
 
 
 

De schooldag begint gewoon om 8: 30 en eindigt om 14: 00. Belangrijk is dat kinderen deze 
dag warme kleren aandoen en kleren aandoen die vies mogen worden. Het belooft een hele 
leuke dag te worden! 
 

To conclude the theme 'autumn', we will take the bus to the forest 
with the entire school on Friday 18 November. The children are 
given assignments in the forest. We can apply the words we 
learned in class to the forest. 
The school day simply starts at 8:30 AM and ends at 2:00 PM. It is 
important that children wear warm clothes on this day and clothes 
that can get dirty. It promises to be a very nice day! 

 
 

Toetsen 
Vanaf 21 november nemen we verschillende toetsen af bij de kinderen. Dit doen we omdat: 

- we willen weten welke vaardigheden kinderen 
beheersen; 
- we willen weten wat voor groei kinderen maken; 
- we willen weten of ons onderwijs bij de kinderen 
aankomt. Of de kinderen de juiste dingen onthouden. 
 

Dinsdag 6 december of donderdag 8 december wordt u 
uitgenodigd om de resultaten te bespreken. Ook kunt u dan aan 
de leerkrachten vragen stellen. 
 
From November 21, we will conduct various tests with the children. We 
do this because: 
- we want to know which skills children master; 
- we want to know what kind of growth children make; 
- we want to know whether our education reaches the children. Whether the children remember the 
right things. 
You are invited to discuss the results on Tuesday 6 December or Thursday 8 December. You can also 
ask questions to the teachers. 

 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 


