
 

 

AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

             Leeuwerikje        
Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van IKC De Leeuwerik 

Jaargang 28 • nr.2 3-10-2022 
 3-7 oktober  

5 oktober 
13 oktober   
18 oktober 
19 oktober  
21 oktober 
 
24-28 oktober 
 
 
 
 
 

Oudergesprekken 
Start Kinderboekenweek 
Boekenbal 
Schoolraad 
Leerlingenraad 
Studiedag (alle leerlingen gehele dag 
vrij) 
Herfstvakantie 
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Informatieavond 
Dinsdag 27 september was de in-
formatieavond voor ouders. Na al-
gemene informatie over de school 
kon iedereen de groepen in voor in-
formatie over de groepen zelf. Fijn 
dat er zo’n mooie opkomst was. 
 
Medezeggensschapsraad (ou-
dergeleding) 
Vanaf september is de medezeg-
genschapsraad weer deels van sa-
menstelling veranderd. Gilbert de 
Booij heeft het stokje doorgegeven 
aan Joyce Zwijnenberg, moeder 
van Siem (gr.2) en Fee (gr.1). 
Joyce bedankt voor je deelname  
en we hopen op een mooie samen-
werking. 
 

 
Van links naar rechts: 
Maja van den Berg, Joyce Zwijnen-
berg, Eline Faber 
 
 
 
 
 

 

 

 

Even voorstellen 
Dit jaar hebben we ook weer een 
aantal stagiaires die bij ons hun 
stage invullen. Een drietal van hen 
stelt zich alvast hier aan u voor: 

 
Ik ben Noël Sies, 21 jaar en ik kom 
uit Goes. Dit jaar loop ik stage hier 
op de Leeuwerik in groep 7/8 bij 
Hedi.  Ik zit in mijn vierde en laatste 
jaar van mijn opleiding tot meester 
en ik hoop hier op school dan ook 
mijn diploma te kunnen halen. Op 
maandag en dinsdag sta ik voor de 
klas en donderdag en vrijdag ben ik 
bezig met andere schoolse activitei-
ten. Verder ben ik een energieke/ 
enthousiaste jongen en doe erg 
mijn best om elke dag te lachen. 
 

 
Ik ben Mila Verdonk, 17 jaar en ge-
boren en getogen in Lewedorp. Ik 
ben dit jaar begonnen aan mijn eer-
ste jaar op de Pabo en mag hier op 
de Leeuwerik stage lopen! Ik ben er 
de maandagochtenden en dinsda-

gen. In de eerste periode zal dit in 
groep 1 zijn en daarna in de boven-
bouw. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Hoi, ik ben Alizee Eielts en ik ben 
20 jaar. Dit schooljaar kom ik op de 
Leeuwerik stagelopen vanuit de 
Pabo, leerjaar 1. Ik loop stage in 
groep 2 op de maandag morgen en 
dinsdag. Ik heb zin in het nieuwe 
schooljaar en ook om iedereen te 
leren kennen.  
 
Inloop momenten oktober 
8.15-8.30 
 
Groep 1-2:  

di. 4 
okt 

wo.12 
okt 

do.20 
okt 

ma 31 
okt. 

 
Groep 3-8 

di.11 okt.  

3/4A 

wo. 12 okt. 

4B/5 

do.13 okt 

6/7A 

vr.14 okt. 

7B/8 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Typelessen 
 
Dit schooljaar hebben we de mogelijkheid om de typelessen op school uit te breiden vanaf groep 5. 
Aangezien de leerlingen dagelijks  gebruik maken van een Chromebook, leek het ons zinvol om de 
typevaardigheid voor de leerlingen ook eerder aan te leren dan in groep 7. (lager dan groep 5 is volgens 
de aanbieder niet zinvol).  
We doen dit via de The House of Typing. Afgelopen vrijdag is er in groep 5-7 hierover instructie geweest.  
De typecursus is gratis, de instructie is wekelijks een half uurtje op school onder schooltijd. Ter extra 
ondersteuning kunt ook begeleiding voor thuis aanvragen, de kosten hiervan bedragen €35,00. 
Vandaag ontvangen alle leerlingen een inschrijfformulier voor de typecursus. Dit formulier s.v.p. ook 
invullen als u geen gebruik maakt van de extra ondersteuning. De mensen van de typecursus willen 
graag ook uw mail adres weten  om de vorderingen van uw kind wekelijks aan u door te kunnen geven.   
 

Activiteiten bibliotheek 

Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek 

Van 5-16 oktober is het weer Kinderboekenweek, 

met dit jaar als thema 'Gi-Ga-Groen'. Bij de Biblio-

theek organiseren we daarom allerlei leuke en leer-

zame activiteiten in onze vestigingen zoals: 

 

5 okt: Een imker in de bieb (8-12 jaar) 

5 & 12 okt: Gi-Ga-Groene workshops (4-12 jaar) 

5 t/m 12 okt: Voorleesfeesten voor kleuters (4-6 

jaar) 

6 okt: Groene bakworkshop (9-12 jaar) 

7 & 14 okt: Pimp een vogelhuisje (6-12 jaar) 

7 okt: Tuinieren in de bieb (5-10 jaar) 

10 okt: Zwerfafval rapen (vanaf 6 jaar) 

12 okt: Kinderboekenschrijver Jozua Douglas (6-12 

jaar) 

13 okt: Insectenhotel bouwen (6-10 jaar) 
 

  

Bekijk alle activiteiten  

     

  

 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/a26af52b6c3bcbfdeda696de/20008
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/81cb36d4892854c73023e8b3/20009
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/2d3df7ccea19cc20225b18d8/20010
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/d07c09510d676c1bfa9ab715/20011
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/d338353e21ce01f150ebded0/20012
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/6d2ef34b377f8b7a88aa1aee/20013
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/2266c68c556f2a42a3f78a09/20014
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/a691755e8ccd5a171ff572a2/20015
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/79b19141f0bbb4e17352ff2d/20016
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/58/467669/1d16f15bf78c57dcb0d0b749/20018


 

 

 

 

Vredesviering 18 september  
 
Zondag 18 september was er een vredesviering  vanuit cluster west en het Vierhuis, in de Rooms 
katholieke kerk in Lewedorp. 
Het thema was Generatie Vrede staat op !  
Groep 6,7 en 8 van de Leeuwerik hadden ter voorbereiding van deze dienst mooie tekeningen 
gemaakt. Die we in de kerk hebben opgehangen. Bij deze willen we de leerlingen bedanken voor hun 
inzet. 
Die zondag bij het samenkomen vooraf aan de dienst, lag er een flap over waarop de kerkgangers op 
kon schrijven wat vrede voor iemand betekent. 
We zijn hier tijdens de kindernevendienst op terug komen. Eerst werd er een gebed over vrede 
voorgelezen en daarna werd aan de kinderen gevraagd wat betekent vrede voor jou ? 
Er was nog tijd over om een vredesduif te knutselen en een wenskaart te maken met daarin een 
geschreven vredeswens. 
Terug in de kerk mochten de kinderen hun gemaakte wenskaart aan een willekeurig iemand in de 
kerk uitreiken. Een mooi gebaar om aan anderen te denken en elkaar de vrede te wensen ! 
  
De kindernevendienstwerkgroep. 

       

                                        



 

 

Nieuws van KIBEO 

Thema GI-Ga groen 

We zijn drie weken geleden gestart met ons thema GI-Ga 

groen. Puk heeft overnacht in het bos. Vol verhalen kwam hij 

terug op de groep. Hij sliep nog in zijn tent en lag daar nog 

heerlijk te snurken toen de kinderen binnen kwamen. Hij had 

een lieveheersbeestje gevangen en de kinderen mochten 

deze van dichtbij bekijken. Ook kroop er een rups voorbij en 

was hij stiekem wel een beetje bang voor het onweer. Op 

alle groepen hebben we geknutseld en gezongen. Kennen 

jullie het liedje van GI-Ga groen al?  

Op donderdag 13 oktober is er een boekenbal. Hiervoor 

hebben jullie een uitnodiging ontvangen. Zien we jullie daar? 

Denken jullie ook nog aan de thuisopdracht welke in de uit-

nodiging staat! 

Na afloop van het thema gaan we direct over in het thema 

regen. Wat is regen eigenlijk en hoe ontstaat het? Wat doe 

je aan met de regen? Allemaal vragen die we gaan beant-

woorden aan de hand van boeken, liedjes, knutselwerken en 

de verhalen van Puk.  

Op de BSO hebben we ook gewerkt aan GI-Ga groen. We hebben veel buiten kunnen doen. Nu het 

langzaamaan kouder wordt, werken we straks kort aan het thema herfst/Halloween. We zullen spelle-

tjes doen en knutselen en kunnen de kinderen zelf ideeën inbrengen wat ze leuk zouden vinden.  

Zouden jullie willen denken om eventueel regenlaarzen aan te doen of mee te nemen op regenachtige 

dagen? Een extra setje kleding is ook altijd welkom voor mocht het nodig zijn.  

Drie plus groep 

Voor de zomervakantie zijn we gestart met de drie plus groep. Juf Lianne draait deze groep drie och-

tenden in de week. Acht kinderen van drie jaar zitten op deze groep. Zij draaien hetzelfde thema als 

de andere peuters en de babygroep, maar worden de activiteiten soms net iets aangepast. 

Omdat er maximaal acht kinderen op deze groep aanwezig mogen zijn, zullen niet alle kinderen per 

direct doorkunnen wanneer ze drie jaar worden. Wanneer een kind overgaat naar de andere groep, 

zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Om de stap naar school minder groot te maken, spelen ze op dit moment twee keer per week met de 

kleuters mee buiten. Later zullen we ook in de klas gaan spelen en mogelijk ook al eens kennis maken 

met de werkjes die ze daar maken.  

Omdat we dezelfde thema’s hebben zal het voor de kinderen al erg herkenbaar zijn waar ze op school 

mee aan het werk zijn. De peuters leren de klas en juf al kennen en de kleuters maken al kennis met 

misschien wel hun toekomstige vrienden. 

Heb je vragen betreft de drie plus groep, laat het ons weten! 

 

 

 



 

 

Nieuws van KIO 

“De herfst gaat weer beginnen. Onze lokalen krijgen weer de herfst knutsels en 

we trekken de dikke jassen aan als we naar buiten gaan. Hopelijk gaan we wat 

kastanjes vinden tijdens onze wandelingen. Verder zullen we weer veel te zien 

zijn op het plein en durven we nog wel eens een stukje Lewedorp te verkennen 

op de fiets. Laat de herfst maar komen! 

 

  

 

 

 


