
 

Afspraken plein en school 
Tijdens de Coronaperiode is gebleken dat onze leerlingen 
heel goed zelfstandig de school binnen kunnen gaan. Dit 
komt de rust in de school ten goede en de leerkracht kan op 
tijd met de lessen beginnen. 
De regels rondom het halen en brengen van de kinderen 
hebben wij (in overleg met de Tweemaster) dit schooljaar 
niet veranderd.  
We merken dat dit nog niet voor iedereen duidelijk is. Met de 
herfst in aantocht zijn we qua gezondheid/corona toch zo 
voorzichtig mogelijk. Daarom attenderen wij u nogmaals op 
het volgende: 
Net als vorig schooljaar nemen ouders bij het hek afscheid 
van hun kind(eren).  
Alleen zijn er nu twee uitzonderingen:  
Een startende leerling bij de kleuters mag de eerste week 
met de ouder(s) naar binnen. 
Een jarige leerling uit de groepen 1 t/m 4 mag met een ouder 
een traktatie in de klas zetten. 
Voor schooltijd kunt u uw kind via Social Schools of 
telefonisch ziek/afmelden of een boodschap doorgeven. Een 
briefje meegeven kan natuurlijk ook.  
Wij rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt. 
Vriendelijke groeten, 
Het team van De Balein 
 
Kinderboekenweek 2022 
Van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober is de 
jaarlijks terugkerende Kinderboekenweek. Het thema is: 
‘Gi-ga-groen’ 
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, 
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut 
bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een 
moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om 
ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte 
natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het moois 
van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in 
informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen 
over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige 
natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar 
buiten. De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 
 
 
 
 

Het belang van (voor)lezen 
Lezen en voorlezen is heel gezond. Dit geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen. Op de eerste plaats werkt lezen 
vooral erg ontspannend. Het geeft je kind een kijkje in een 
compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en 
vol fantasie! Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht 
en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg kan dromen bij 
een verhaal. Vanaf het moment dat het kind zelf woorden 
kan herkennen en kan lezen, gaat er helemaal een wereld 
voor ze open. Niet alleen werkt het kind aan een 
uitgebreidere woordenschat, ook is het goed voor de 
algehele taalontwikkeling. Hij of zij leert veel op het gebied 
van schrijven, grammatica, zinsbouw en spelling. En daar 
heeft het kind op school weer profijt van! 
 
Informatie avond 
Dinsdagavond 13 september waren de informatie 
bijeenkomsten bij ons op school. Er werd informatie gegeven 
over het komende schooljaar. Wat gebeurt er in de groep en 
welke lessen komen aan bod? Altijd waardevol om bij 
aanwezig te zijn. Tevens was er gelegenheid om vragen te 
stellen. 
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Kermisspelletjes 
Op donderdag 15 september werden de kermisspelletjes 
weer georganiseerd door het kermiscomité. Ook deze keer 
waren de spelletjes op de voetbalvelden van S.V. De Rijp. 
Gelukkig konden we rekenen op veel ouderhulp, zodat de 
kinderen een mooie ochtend hadden. De spellen waren 
uitdagend en leuk. Op een kleine regenbui na was het 
gelukkig droog. De groepen 3 t/m 8 waren tegelijk aan het 
werk in verschillende groepjes. De kinderen hebben genoten. 
Tot slot was er voor iedereen een ijsje. We willen een ieder 
die geholpen heeft heel hartelijk danken voor de inzet! 
         
 
 
 
 
 
Kermis in groep  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1-2 A 
In groep 1-2a hebben we afgelopen week gewerkt 
over de kermis. We hebben boeken gelezen, filmpjes 
gekeken en liedjes gezongen. 
De kinderen van groep 1 hebben een zweefmolen geplakt 
en de kinderen van groep 2 hebben een mooie draaimolen 
gemaakt. We hebben in de klas de letter K geleerd.  
De kinderen mochten van thuis iets meenemen met de letter 

K. In de kring hebben we deze spullen bekeken en de 
woorden op het woordweb geschreven. 
Tot slot mochten wij vrijdag 16 september een rondje draaien 
in de draaimolen en de zweef. Dat was best wel even 
spannend! De kinderen hebben enorm genoten!  

   
 

      
 
De 10@10 challenge in groep 5 
In het kader van de nationale sportweek van het NOC*NSF 
heeft groep 5 meegedaan aan de 10@10 challenge. Naast 
dat sporten gewoon erg leuk en fijn is, heeft het ook een 
aantal andere voordelen voor een kind. Beweegt een kind 
genoeg, dan heeft dat een positief effect op de ontwikkeling 
van de motorische vaardigheden, het niveau van fitheid en 
natuurlijk de gezondheid. De 10@10 Challenge is daarom 
niet alleen heel leuk, maar ook heel belangrijk. Er waren 10 
oefeningen die door bekende sporters werden uitgelegd. 
Daarna gingen de kinderen een minuut lang de oefening 
doen. Het was even volop actie in groep 5! Daarna hebben 
we lekker ons 10 uurtje genuttigd en gingen we buiten 
spelen. 
 

 
 



 

 

     

   
 
10@10 challenge in groep 3 en 4 
Op woensdag 21 september hebben de groepen 3 en 4 
meegedaan met de 10@10 challenge. Dit was in het kader 
van de nationale sportweek. Een aantal bekende 
Nederlanders hadden 10 oefeningen van 1 minuut bedacht 
en deze hebben de kinderen in de klas uitgevoerd! Wat was 
het leuk om het enthousiasme van de kinderen te zien. Ze 
hebben tussen het werk door even lekker bewogen. 
 

 
 
              

 
 
 
 

Bericht vanuit de taalklas 
Met de taalklas zijn we bezig met het thema 'Waar woon jij?' 
We leren de woorden van alle dingen in en om het huis. 
Het lied van 123Zing hebben we ook als leestekst. 

 
 
Welkom op school 
Mace den Hartog  
Amelie Prins Alves 
Noa Dijkstra 
Mischa Voitenko 
Nancy Reitsma 
Vilhelm Volkov 
 
Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd! 
24-09  Fleur Groot 
25-09  Yara van den Brink 
26-09  Joep Kost  
26-09  Nora van Zonneveld  
28-09  Mick Duinmaijer  
29-09  Jill Oud  
29-09  Joas Schrama  
30-09  Robin Mulder 
01-10  Sem Groot  
02-10  Mats Portael  
07-10  Liza Kleppe  
10-10  Fedde Binnewijzend 
11-10  Anne Duinmaijer  
13-10  Jinthe Kuijn 
13-10  Vesper Schulze  
14-10  Matvii Kyrpyta  
 
Agenda 
04-10 Teamvergadering 
05-10 t/m 14-10 Kinderboekenweek 
17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie 


