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Van de directie 

Parro een weekje uitgesteld  

 

Het is de oplettende ouder vast niet ont-

gaan. U zou deze week worden uitgenodigd 

voor Parro, ons nieuwe digitale oudercom-

municatieplatform. Het team heeft inmid-

dels een knoppencursus gehad, maar ad-

ministratief is nog niet alles helemaal klaar 

voor de overstap. Daarom hebben we het 

proces een weekje uitgesteld. U ontvangt 

de uitnodiging 

voor Parro volgende week.  

 

Conciërge  

 

Meneer John 

stopt als conciërge bij De 

Korenaar. Tijdens de studie-

dag van donderdag 29 no-

vember nemen we als team 

afscheid van hem en zetten we hem in het 

zonnetje. We overhandigen hem dan een 

cadeau namens alle kinderen en ouders 

van De Korenaar om hem te bedanken 

voor al die jaren vrijwillige inzet voor onze 

mooie school!   

Luchtkwaliteit  

 

Na een professionele meting is gebleken 

dat de luchtkwaliteit in de kleutergroepen 

onvoldoende is voor wat je van een school 

mag verwachten. Om die reden worden er 

tussen de kerstvakantie en de voorjaarsva-

kantie ‘fluisterstille’ units boven de pla-

fonds geplaatst. Dat betekent dat ons een 

flinke verbouwing te wachten staat en dat 

iedere kleutergroep twee weken lang het 

lokaal uit moet. Zij zullen in die periode 

gebruik maken van het speellokaal als 

groepslokaal. Na de verbouwing kan de 

ene kleutergroep weer terug naar het ei-

gen lokaal en wordt het volgende lokaal 

aangepakt. We zullen de ouders van deze 

groepen op een later tijdstip van meer 

informatie voorzien.   

Plein  

 

Aan het begin van dit schooljaar hebben we 

een keuringsrapport uit laten voeren van 

alle spelonderdelen op ons plein. N.a.v. dit 

rapport zijn er diverse werkzaamheden 

uitgevoerd ten behoeve van het onderhoud 

van het plein. Zo worden bijvoorbeeld de 

losse picknicktafels vastgezet, zodat kin-

deren deze niet meer onder de speeltoe-

stellen kunnen zetten. Dit gaf gevaarlijke 

situaties.  

 
Helaas gaf het rapport ook aan dat de 

werkzaamheden om de molen op te knap-

pen zo duur worden dat we er verstandiger 

aan doen deze te verwijderen en daar iets 

nieuws voor aan te schaffen. De plannen 

hiervoor zijn nog in een voorbereidende 

fase. 

  

Enkele voorbeelden van de specialisaties 

van Kinderopvang Snoopy zijn: 

  

*Babygebaren 

*Babymassage 

*Dreumesgym en peutergym 

*Muziekles 

Enkele voorbeelden van de specialisaties 

van Bso Woodstock zijn: 

  

*Koken met kinderen 

*Sporten (sportdocent) 

*Theater/drama 

*Stop pesten Nu 

*Oog voor kinderen die moeite hebben met 

het vinden van aansluiting op de Bso 

(wennen/verlegen/spannend) 

  

Nieuwsgierig naar onze kinderopvang? 

  

U bent van harte welkom! 

www.kinderopvang-snoopy.nl 

www.bsowoodstock.nl 

Specialisaties 

 

Wist u dat onze pedagogisch medewerkers 

de ruimte krijgen om zich verder te ontwik-

kelen, door middel van een specialisatie? 

  

Samen met onze pedagogisch coach wordt 

er besproken waar de pedagogische mede-

werker zich in wil verdiepen en waar de 

kinderen behoefte aan hebben. De pedago 

 

 

gisch medewerker is verantwoordelijk voor 

het implementeren van haar specialisatie. 

Kinderopvang Snoopy/Bso Woodstock reikt 

middelen aan om de medewerker alle 

ruimte en mogelijkheden te geven om haar 

specialisatie verder uit te werken. 

Denkt u hierbij aan cursussen, theoreti-

sche onderbouwing, coaching gesprekken. 

Vanuit Snoopy Woodstock 
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sen, uitsteekvormpjes (onze speelklei is 

momenteel ons deeg). Deze werden natuur-

lijk uitvoerig bekeken in de kring en kregen 

een mooi plekje op de kijktafel, in de bakke-

rij. En zo ontstond er in de klas eind eerste 

week al het begin van een heuse bakkers-

hoek die iedere week een beetje verder 

uitgebreid wordt. 

We hebben deze eerste week als een van 

de startactiviteiten ook nog allerlei verschil-

lende soorten brood geproefd: krentenbol, 

croissant, wit brood, bruin brood. Welke 

verschillen proef je, welke verschillen zie je? 

Daarna zijn we allemaal door juf op de foto 

gezet (alleen ons hoofd) en mochten we 

onszelf als bakker verder tekenen. We 

moesten ons wel in bakkers-outfit tekenen: 

een bakkersmuts een wit bakkersjasje en 

uiteraard de blauwwit geruite bakkersbroek! 

We konden dat al heel goed want we had-

den de dagen daarvoor tijdens de startacti-

viteiten ook filmpjes en de nodige boeken 

over de bakker bekeken. En oh ja, we moes-

ten er ook nog bij tekenen wat we aan het 

bakken zijn. We schreven erbij of legden het 

met de magnetische letterdoos ‘ik ben bak-

ker … en ik bak een ….  

De tweede week hebben we in de broodbak-

machine in de klas een eigen brood gebak-

ken. Uiteraard hadden we het er daarvoor al 

uitgebreid met elkaar over gehad hoe je 

eigenlijk een brood moet bakken, wat is 

daar allemaal voor nodig en in welke stap-

pen doe je dat? Ook besproken dat een 

bakker op een andere manier al zijn broden 

bakt, d.w.z. in grotere ovens dan wanneer je 

thuis een brood bakt in je broodbakmachi-

ne. De kinderen mochten het meel afwegen 

en de juiste hoeveelheid water in de maat-

beker aflezen. Toen de juiste hoeveelheid 

meel en de juiste hoeveelheid water in het 

bakblik zat hebben we het bakblik in de 

broodbakmachine geplaatst en aangezet. 

En maar eens goed geluisterd zo af en toe 

wat voor geluiden er allemaal uit de brood-

bakmachine kwamen en wat de machine 

dan aan het doen zou zijn. Heerlijke bak-

kersgeuren trokken door de klas en na drie 

uurtjes was ons brood klaar. Na even afkoe-

len hebben we allemaal een stukje van dat 

heerlijke, verse, nog warme brood mogen 

proeven (al dan niet met jam) mmmmmmm 

dat smaakte goed! 

Ook dit thema leren we weer heel veel. Uit 

de boeken leerden we bijvoorbeeld ook dat 

je een bruin brood toch weer iets anders 

bereidt dan een wit brood en dat een crois-

sant weer van ander deeg gemaakt wordt 

dan een krentenbol etc etc. 

De afgelopen week hebben we in onze bak-

kerswinkel prijzen ‘aan onze producten 

gehangen’ en leren we dat een taart duur-

der is dan een croissantje… dus dat er ver-

schil is in prijs en waarom dat dan zo is. 

Uiteraard ligt de nadruk op het spel. Voor-

dat je gaat spelen eerst de rollen verdelen 

(wie is de bakker, wie is de klant, wie is de 

winkelmevrouw/meneer). Dan een rol aan-

nemen, je inleven in die rol, wat hoort er 

allemaal bij die rol. 

Maar ook dat je je voorraad in de gaten 

houdt, op de datum moet letten, broden 

sorteren en netjes neerleggen in de juiste 

manden, maar ook netjes werken; waarom 

heeft de bakker die in de bakkerij werkt 

eigenlijk een bakkersmuts op? 

En zo lopen we met: -de bakker heeft het 

druk -gewoon door richting Sinterklaas 

waarbij dit thema natuurlijk ook uitstekend 

past. 

We gaan ook één van de komende weken 

nog met brooddeeg aan de slag en nog de 

nodige verdieping aanbrengen in ons spel 

in de bakkershoek. 

Naast alle bakkersactiviteiten zijn we ook 

blij dat opa Rob weer gestart is met zijn 

technieklessen; we hebben maandag 5 

november weer een eerste les gehad, die in 

het teken stond van bruggen bouwen. Wij, 

inclusief opa Rob, hebben weer genoten! 

 

In december komt Tibbe onze groep ver-

sterken;  hij is nu een aantal keren aan het 

wennen. 

Hartelijk welkom Tibbe in groep 1/2b! 

We zijn inmiddels alweer een paar weken 

aan de gang met ons nieuwe thema: ‘de 

bakker heeft het druk!’  

In de klas wordt vol enthousiasme, goed, 

gezellig en erg leuk gespeeld, maar er 

wordt natuurlijk ook hard gewerkt in de 

bakkerswinkel en in de bakkerij!  

Na de herfstvakantie zijn we ‘eerst op ver-

haal gekomen’: wat weet je allemaal al 

over een bakker, waar denk je aan als je 

het woord bakker hoort, wat zie je als je bij 

de bakker bent; zo ontstond er een groot 

woordveld waaruit bleek dat we met elkaar 

al best veel weten over de bakker. Er kwa-

men meteen de eerste week al aardig wat 

spullen mee van thuis over de bakker: 

bakblikken, bakvormen, speeltaarten, 

deegrollers, bakkersschorten, bakkersmut-

Nieuws uit groep 1/2B — De bakker heeft het druk 
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Thema ‘De bakker heeft het druk’ 

Wij zijn in de klas druk bezig met het thema 

‘bakker’. Er is een bakkerij gemaakt in de 

gang. De kinderen lezen, leren en knutse-

len van alles over brood(bakken), taarten 

en ander lekkers. Komende week gaan wij 

ook brood bakken in de klas! De spannen-

de en gezellige tijd van Sinterklaas is ook 

weer aangebroken. Met ons thema zijn wij 

natuurlijk nieuwsgierig naar hoe het snoep-

goed en lekkers door de bakpieten ge-

maakt wordt! 

Actie Schoenmaatjes 

Wij deden mee aan de actie Schoenmaat-

jes. Met deze actie hebben we schoenendo-

zen gevuld voor kinderen in arme landen. 

Daarvoor hebben wij speeltjes verzameld 

op school en in de dozen gedaan, om de 

arme kinderen wat blijer te maken. Wij 

hebben de schoenendozen versierd. De 

dozen worden opgestuurd naar de kin-

deren. Het was leuk om te doen! 

Evi, Sven, Yara en Femke 

Schaakles 

Er kwam een meester in de klas die scha-

ken gaf. En die vertelde hoe alle stukken 

werken. Het paard is het moeilijkste stuk. 

We mochten ook tegen elkaar schaken. Op 

vrijdag is er ook schaakles in de middag en 

je kunt je nog opgeven. Met schaken kun je 

het spel spelen en je krijgt uitleg. En je 

wordt er heel goed in! 

Koen, Bowie, Isabella en Max  

Nieuws uit groep 4B 

Op de volgende bladzijde vindt u de school-

kalender van november en december. U 

bent eerder al geïnformeerd over de volgen-

de twee wijzigingen, maar voor de zekerheid 

brengen we deze toch nog even onder de 

aandacht: 

Donderdag 29 november zijn alle kinderen 

de hele dag vrij i.v.m. een studiedag van het 

hele team. 

De Kerstviering zal zijn 

op maandagavond 17 

december in de Grote 

Kerk, hiervoor volgt nog een uitnodiging.  

Daarnaast willen we u erop wijzen dat groep 

5 t/m 8 op dinsdagmiddag 27 november 

naar de ASK voorstelling in Orpheus gaat. 

Deze voorstelling is rond 15:00 uur afgelo-

pen, maar dan moet iedereen de zaal nog 

verlaten, de jas nog pakken en weer terug 

naar school lopen. We verwachten rond 

15:30 uur terug te zijn. 

Agenda 



Studiedag 

Alle kin-

deren vrij 

Kerstviering 


