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           14 oktober 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals beloofd hierbij de speciale Flessenpost over ons eerste project GI-GA-GROEN in 

de Kinderboekenweek 2022. 

 

U kunt lezen en zien waar we in de groepen allemaal mee bezig zijn geweest. Alle 

leerkrachten hebben hun verhaal geschreven en juf Annika heeft er mooie, groene 

doorkijk van gemaakt.  

Het is een inspirerend thema waar iedere groep op hun eigen, leeftijdsgebonden manier 

invulling aan geeft, passend bij de belevingswereld van de kinderen. We hopen dat ze 

thuis ook vertellen wat ze doen in de klas en natuurlijk staat alles in het teken van lezen! 

 

Alle kinderen hebben in deze Kinderboekenweek een boek mogen kiezen, dat ze na de 

herfstvakantie mee naar huis krijgen: voor nog meer leesplezier thuis! 

 

Veel lees- en kijkplezier gewenst! 

Mede namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran  
 

Agenda komende periode:  

 

Maandag 3 oktober 2022 

t/m vrijdag 21 oktober 2022 

PROJECT 1 : Kinderboekenweek 2022  

“Gi-ga-groen” over de natuur. 

Gezamenlijke opening donderdag 6 oktober. 

Woensdag 19 oktober 2022 Jaarvergadering Ouderraad om 19.30 uur. 

U bent allen van harte welkom! 

Donderdag 20 oktober 2022 De kleuterklassen nodigen hun ouders uit voor 

een momentje in de klas van 8.15 – 8.30 uur of 

van 13.15 uur – 13.30 uur. 

Maandag 24 oktober 2022 

t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Herfstvakantie 

 

 

 

Maandag 31 oktober 2022 Eerst schooldag na de herfstvakantie. 
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Het is weer kinderboekenweek in Nederland en dat is meteen ons eerste 

project Gi-Ga-Groen in de hele school. 

Op maandag 3 oktober heeft het team het podium omgetoverd tot een Gi-Ga-

Groen leesparadijs. Hieronder ziet u de metamorfose. 
 

 

De officiële opening was op 

donderdag 6 oktober met 

zingen en dansen op het 

schoolplein. 

 

Daarna zijn we met de hele 

school het Schollebos in 

geweest voor een 

herfstwandeling. De leerlingen 

van de bovenbouw liepen met 

die van de onderbouw. En het 

was heel gezellig! 
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Gi-ga-Groen in groep 3 
 

In groep 3 hebben we naar aanleiding 

van de boswandeling een bostekening 

gemaakt met wasco en ecoline. 

Uiteindelijk zijn wij met het 

vergrootglas op zoek gegaan naar de 

beestjes in het bos en hebben die 

opgeplakt. 

 

Ook hebben we veel gelezen in 

verschillende boeken, want dat kunnen 

we nu al heel goed. De juf en meester 

hebben boeken over de herfst en gi-

ga-groene boeken voorgelezen en we 

hebben gi-ga-groene monsters 

gemaakt. Kortom, een erg geslaagde 

Kinderboekenweek! 
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Gi-Ga-Groen in groep 5 

Afgelopen donderdag was de aftrap van de kinderboekenweek met als thema Gi-Ga-Groen.We zijn de 

ochtend gestart met een rondje bos met alle groepen van de school. In de klas zijn we aan de slag 

gegaan met het thema. Bij taal hebben de kinderen een verhaal geschreven met als titel: op avontuur 

in de natuur. Verder hebben we een gedichtje gemaakt over een dier of iets uit de natuur. We 

hebben een inventarisatie gemaakt van alles wat groen is en spreekwoorden gezocht over een 

onderwerp uit de natuur. Met knutselen is er een egeltje gemaakt en een boompje met takken met een 

spin. Er is een voorleeswedstrijd in de klas voor de kinderen die zich daar voor opgegeven hebben. Ook 

zijn we nog naar buiten gegaan om afval te rapen rond de school, drie zakken vol zijn er verzameld!! 

 

 

Gi-Ga-Groen in groep 4 
 

Wat heerlijk dat het weer 

Kinderboekenweek is!  

En wat bijzonder dat alle kinderen van de 

Catamaran deze keer een boek mogen 

uitzoeken als cadeau. Gelukkig konden de 

kinderen door het filmpje van de juffen van 

de bibliotheek een goede keuze maken.  

In de klas wordt deze weken extra vaak 

geknutseld. We leren veel over de herfst en 

paddenstoelen, dus hebben we voor de 

herfsttafel een vliegenzwam van klei 

gemaakt. Er past een kaarsje in.  

Ook hebben we een gi- ga- groen 

blockposter gemaakt: eerst inkleuren met 

pandakrijt en daarna met groene ecoline 

eroverheen verven. We hebben pompoenen 

geprikt en ook nog een herfsthanger 

gemaakt. Dat was een hele klus, maar het 

resultaat is prachtig geworden!  

En natuurlijk is er in groep 4 ook een 

voorleeswedstrijd. Er doen wel 15 

kinderen aan de voorleeswedstrijd  

mee en dat is heel spannend hoor!  
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Gi-Ga-Groen in groep 7 
 

In groep 7 werken de leerlingen deze week vier 

keer in een circuit en doen ze proefjes, maken 

ze een mini-werkstukje, vouwen ze een 

kraanvogel en verzinnen ze met elkaar een 

dierenverhaal. 

 

Ze gaan ook een debat voeren dat aansluit bij 

het thema. Daarvoor hebben ze vandaag de 

stellingen bedacht. En natuurlijk starten ze elke 

dag met ‘lekker lezen’! 

 
 

Gi-Ga-Groen in groep 6 
 

In groep 6 zijn we volop bezig met 

het thema ‘gi-ga-groen’! We zijn 

begonnen met het maken van een 

grote blockposter en het zaaien 

van plantjes. De kinderen 

verzorgen hun eigen plantjes en die 

zijn al behoorlijk aan het groeien! 

De kinderen leren hoe een 

kinderboek geschreven wordt en 

schrijven zo hun eigen verhaal. 

Verder werken zij in groepjes 

samen aan het verzamelen van 

dierenweetjes, die zij aan de klas 

mogen presenteren. De kinderen 

maken een elfje (een klein 

gedichtje) over de herfst en leren 

over paddenstoelen. Ook knutselen 

ze herfstbladeren en een 

insectenhotel. Kortom, het is een 

leerzame, boeiende en gezellige 

themaweek! 
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Kies een boek 
 

Vanwege een geweldig project vanuit de gemeente mochten álle kinderen van groep 1 

t/m 8 een boek uitzoeken uit een geselecteerde lijst met geweldige boeken. Deze 

boeken krijgen zij na de herfstvakantie mee naar huis en mogen dus thuis in de 

boekenkast!  

Er stonden hele bekende schrijvers op de lijst, maar ook juist onbekende schrijvers 

in diverse genres. Alle boeken werden gepromoot door een juf van de bibliotheek, 

zodat de kinderen zelf echt goed konden bepalen welk boek zij interessant vinden. 

Nog een goede reden om ook thuis lekker te lezen! 

Denkt u er ook aan dat kinderen t/m 18 gratis lid van de bibliotheek mogen worden. 

Nog meer leesplezier! 

 

 

Gi-ga-groen in groep 8 
 

In groep 8 leren we over vogels (roofvogels, 

tuinvogels, watervogels, trekvogels, 

standvogels en vogelgeluiden). Ook zijn we 

bezig met bomen, bladeren en vruchten. 

De kinderen maken zelf een kinderboek, 

knutselen vogels, tekenen onder andere 

bloemen en bladeren en maken een 

vogelcollage. Ook doen we mee aan de 

voorleeswedstrijd en hebben we een 

boswandeling gemaakt. 
 

 


