
 

 

  

                                            
 

 

NIEUWS  
 
De voorleesweek staat in de kijker.                                                                              
Kleuters krijgen maandag een voorleeskaart mee waarop 10 pluimen staan.                                                                                           
Kleur iedere pluim in en noteer wie er heeft voorgelezen.                                                
Breng de voorleeskaart tegen vrijdag terug mee.                                                                
Hopelijk is de kaart vol, want dan verdien je een superpluim! 
 
Veel leesgenot! 

 
 
 
Zet het in jullie agenda! Vrijdag 16 december 
kerstmarkt op de speelplaats van de kleuterschool. 
 
 
 
 
 

 
Nieuws KD 1 

 
‘Met een boekje in een hoekje’ 
 
Van 19 tot 27 november is het voorleesweek. Daar doen wij 
natuurlijk aan mee. Want wat is er nu gezelliger met een boekje 
in een hoekje te kruipen, of gezellig dicht bij elkaar met een 
spannend of verrassend boek. 
We genieten van prachtige verhalen want alle kleuters mogen 
vanaf maandag hun lievelingsboek meebrengen. Vermeld wel je 
naam! 
Wij verwachten deze week ook bezoek om een verhaaltje te 
komen vertellen. De leerlingen van het 2de leerjaar komen op 
maandag voorlezen in onze klas. 

 
Donderdag komt juf Lynn (stagiaire) observeren en participeren. 
      

Leesbriebels, juf Karen 



Nieuws KD 2 
 
 
 
Lezen is zo fijn! 
 
Wij bekijken deze week hoe een boek 
eruit ziet. 
Dit langs binnen en buiten.  
 
Maar we gaan de boeken ook gaan 
onderzoeken.  
 
Moet er wel altijd tekst in een boek 
aanwezig zijn? 
Op welke manieren kunnen we een 
boek voorlezen? 
Kunnen we boeken in andere talen 
voorlezen in een klas? 
Hoe reageren de kleuters hierop? 
 
Veel vragen dus die we gaan 
onderzoeken.  
 
De kleuters mogen alvast hun 
lievelingsboek meebrengen. (Graag 
met naam erin) 
Er komen in de week grootouders 
langs om voorlezen en de lagere school 
komt ook eens voorlezen in onze klas.  
Ze worden we dus allemaal 
ondergedompeld in de vele, leuke 

verhalen.  
 
Op donderdag en vrijdag zal juf Marie (de stagiaire) aanwezig zijn in onze klas. Benieuwd 
welke leuke activiteiten zij voor ons in petto heeft?!  
 
 
Vele leesgroeten 
Juf Whitney 
 
 
 
 



Nieuws KD 3 

                                            
Dit weekend is de voorleesweek van start 
gegaan.  Daar willen we natuurlijk ook aan 
meedoen.  Deze week zullen er regelmatig 
(groot)ouders een verhaal komen voorlezen, 
waarvoor hartelijk dank.  Ook de leerlingen van 
het tweede leerjaar komen ons deze week 
verwennen met een prachtig verhaaltje. 
Verder gaan we eens op onderzoek uit en 
zullen ontdekken dat er veel verschillende 
soorten boeken bestaan.  We leren omgaan 
met boeken en wie weet hebben we tegen het 
einde van de week wel ons eigen boekje 
gemaakt?! 
 
Blauwtjes mogen tegen maandag alvast een 
voorwerp meebrengen dat begint met de letter 
“Jj” van Joepie, voorleesweek! 
 

Spannende leesgroetjes, juf Liesbeth 
 
 
 
 
 
 


