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Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de eerste nieuwsbrief die u digitaal en geheel
in de huisstijl van de SKG ontvangt.
We zijn erg blij dat Mabelle sinds eind mei onze
groep is komen versterken. We wensen haar en
haar ouders een erg leuke tijd bij ons toe.
Op donderdag 7 juni was de hele school op
schoolreisje of schoolkamp. Wij hebben er die
ochtend onze eigen ‘reis door de school’ van
gemaakt. We zijn in de schoolbibliotheek boekjes
gaan lezen. Aansluitend hebben we op de gang
gespeeld met het poppenhuis en de grote blokken
waar normaal gesproken groep ½ mee speelt.
Prachtige kastelen zijn gebouwd! We hebben de
geitjes van de buren gevoerd en op het grote
schoolplein gespeeld.
Veel leesplezier met de rest van deze nieuwsbrief!
Evaluatie thema ‘Op de boerderij’
De kinderen hebben erg genoten van alle
activiteiten die over de boerderij gingen. We zijn het
thema gestart met een boerderij van stof waar mee
gespeeld kon worden. De boerderij-knuffels hebben
we benoemd en na het spelen met elkaar een plekje
in de boerderij gegeven. De zandtafel, gevuld
plastic dieren en blokjes om hokken voor de dieren
te maken, was een favoriete speelplek. Uiteraard

hebben we ook geknutseld. Naar aanleiding van het
liedje:
Schaapje, schaapje, heb je witte wol
Ja baas, ja baas, drie zakken vol
Eén voor de meester en één voor zijn vrouw
Eén voor het kindje, dat bibbert van de kou
Schaapje, schaapje, heb je witte wol
hebben we een ‘wollig’ schaap gemaakt door te
stempelen met wc-rolletjes.
Ook hebben we gezongen:
Een koetje en een kalfje
Die liepen in de wei
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij
Dat zei, dat zei: geef dat kalfje maar aan mij
Nee, zei de koe, boe, boe, boe
Nee, zei de koe, boe, boe, boe
Naar aanleiding van dit liedje hebben de kinderen
zelf stukjes zwart papier geknipt en die vervolgens
als vlekken op de afbeelding van een koe geplakt.
Het knippen was moeilijk, maar wel erg leuk om te
doen!
Verder hebben we met een vork en verf hooi
gestempeld. Varkens zijn besmeurd met ‘modder’
die we eerst zelf gemaakt hebben door bruine en
zwarte verf te mengen met veel zand.

De leukste activiteit was waarschijnlijk wel het
maken van een haan van klei en gekleurde veren.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt half juli.
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Nieuwe thema ‘Zomer’
De laatste weken tot aan de zomervakantie staat
passend bij de tijd van het jaar het thema ‘Zomer’
centraal. Met dit thema sluiten we aan bij activiteiten
uit het ontwikkelingsstimuleringsprogramma Uk &
Puk.
Eierdozen
We zijn altijd erg blij met eierdozen. We knutselen
er soms mee, maar kunnen ze ook goed gebruiken
als verfbakjes. Wilt u ze voor ons bewaren?

