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Agenda 

 

 
 

Maandag 14-11 

Rapporten            
groep 3 t/m 8  

Lootjes trekken Sint 
groep 5 t/m 8 
 

Dinsdag 15-11 

Oudergesprekken 
 

Woensdag 16-11  

Atelier thema Reizen 

Oudergesprekken 
 

Donderdag 17-11 

08.15-08.30 uur      
inloopochtend om alle 
atelierwerken te       
bewonderen. 

Oudergesprekken 
 

Vrijdag 18-11 

Studiedag                
Alle kinderen vrij!!! 
 

Dinsdag 29-11 

Ouderavond      
20.00-21.00 uur 
 

Maandag 05-12 

Sinterklaasfeest 
 

Woensdag 21-12 

Kerstdiner 
 

Vrijdag 23-12 

Start kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas aan. De  groepen  
5 t/m 8 maken surprises. Het thema voor de surprises is:   
            ‘Heel BAS bakt’.                                                                  
De kinderen kunnen los gaan met hun 'bak'kunsten. 
Op maandag 14 november worden de lootjes getrokken. De 
kinderen mogen maximaal 5 euro besteden aan het cadeau. 
 
Met vriendelijke groet, 
De sintcommissie 

Vanuit de kleutergroepen: 
 
We hebben gewerkt aan het thema: Herfst! 
We hebben het kabouterverhaal voorgelezen. Na elk fragment 
hebben we besproken hoe het verhaal verder zal verlopen.  
Aan het einde van het verhaal werd duidelijk dat de kabouter in 
het huis van eekhoorn mocht wonen. 
In de klas is dit huis nagemaakt. De kinderen hebben van het 
huis een plattegrond gemaakt (bovenaanzicht) en ze moesten 
de kabouter en de eekhoorn ook op de juiste plek tekenen. 
 
Ella Kastella is langs geweest om  
de letter /h/ te introduceren. 
 
In de klas zijn we druk met het rijmen en met de beginletter. 
Wij horen dat de kinderen tijdens het spelen nog meer rijm-
woorden ontdekken. Dit willen ze dolgraag vertellen. 
 

We hebben hard gewerkt aan de lampionnen. We hebben de 
Sint Maarten liedjes geoefend. 
 
Zaterdag komt Sinterklaas aan! Maandag gaan 
we starten met het thema: Sint. 
 
Groet, De kleuterjuffen 

 



 

 

Even voorstellen 
 
 
Beste ouders,  

Mijn naam is Joost den Hertog, ik ben 28 jaar oud en kom uit Hoofddorp. Ik ben na de 

herfstvakantie begonnen in de groep 5 op de BAS. Het is mijn tweede jaar voor de klas 

sinds ik in augustus 2015 ben afgestudeerd aan de PABO op de hogeschool InHolland 

van Haarlem. Vorig jaar heb ik gekozen om zoveel mogelijk invalwerk te doen op ver-

schillende scholen in Hoofddorp. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan in de klassen 

van groep 3 t/m 8. Dit jaar heb ik voor het eerst een echte eigen klas, wat ik ontzet-

tend leuk vind en wat weer een geheel nieuwe ervaring wordt. Om zo snel mogelijk 

wegwijs te worden binnen de school, overleg en werk ik veel samen met juf Jane van 

groep 4. Ook de andere leerkrachten op de BAS helpen mij veel en zorgen dat ik me 

erg thuis voel op deze school. We gaan er een mooi en goed jaar van maken!  

 

Met vriendelijke groet, 

Joost den Hertog     

    

Inloopochtend 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben al twee woensdagen in een andere groep kun-

nen deelnemen aan een atelier. Volgende week woensdag is het laatste atelier. De kin-

deren hebben hard gewerkt aan het thema ‘reizen’, en willen graag hun werkstukken 

aan de ouders laten zien. Daarom zijn alle ouders van harte uitgenodigd om donderdag 

17 november van 08.15-08.30 uur de klassen te bezoeken om alle werkstukken te be-

wonderen. Tot donderdag! 



 

 

Bezoek aan het Rijksmuseum 

Afgelopen vrijdag, 4 november was groep 6 van de Burg. Amersfoordtschool aan de 

beurt voor een bezoek aan het Rijksmuseum. Het waren 8 leerlingen, die wij weer 

verdeeld hebben in 2 groepjes van 4. Onder begeleiding van de rondleiders van de 

Museumcommissie Badhoevedorp hebben wij vele hoogtepunten gezien. Het was een 

hele geslaagde ochtend, de leerlingen hebben zich voorbeeldig gedragen, goed mee-

gedaan en prima geluisterd naar de verhalen. Het hoogtepunt was natuurlijk de 

Nachtwacht. Hier was iedereen behoorlijk van onder de indruk. Op sommige schilderij-

en staan de mannen heel stoer te kijken en dat konden onze leerlingen ook. Wij had-

den een doos met specerijen, die de Nederlanders uit Indië haalden, de leerlingen 

mochten ze zien, voelen en eraan ruiken en dan zeggen welke soort het was. Dat ging 

uitstekend. De rondleiders hebben genoten van deze ochtend en wij hebben de indruk, 

dat de leerlingen ook een geweldig leuke en leerzame morgen hebben gehad. 

Een heel groot compliment voor alle leerlingen van deze groep 6. 

Museumcommissie Badhoevedorp 

Lammert Huizing 

Rondleider 


