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SKOZAPP 
 
Regelmatig krijgt de school via de mail de vraag om een nieu-
we inlogcode voor de SKOZapp. Helaas is de school niet ge-
machtigd dit te doen.  
Als u problemen hebt met de SKOZapp, kunt u informatie 
vinden via de link: https://www.skozok.nl/support. 
 

Via deze pagina kun je ook vragen stellen of problemen mel-
den -> via ‘Meld uw probleem’ : https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem/ 
 

Als u uw vragen stelt via dit formulier, komen deze direct op de juiste plaats binnen. 
De helpdesk zorgt dan voor de verdere afhandeling. 

VERKLEEDSPULLEN 
 

Beste ouders / verzorgers, 
 

We zijn dringend op zoek naar leuke 
(verkleed) kleren en schoenen die de kin-
deren van groep 1/2 kunnen gebruiken bij 
het spelen in de poppenhoek. Wie kan ons 
hieraan helpen?  
Heb je thuis misschien nog iets liggen? 
Geef het mee naar school, wij zijn er super 
blij mee!!! 
Namens de kinderen, alvast bedankt! 

GYMTIJDEN 
 
De gymlessen zijn op: 
 maandagochtend (groepen 6, 7 en 8) 
 donderdagmiddag (groepen 3, 4 en 5) 
 
Deze vinden plaats in de Zuiderpoort. 

2e HANDS SPEELGOED-EN KINDERKLEDING BEURS BUDEL-SCHOOT 
 

Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om op zondag 2 oktober a.s. tussen 
10:00 en 12:00 uur een kijkje te komen nemen en de entree is gratis.  
Denkt u eraan om zelf een tas mee te nemen. 

http://www.dewereldwijzer.eu/
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=P7wQ8EV_YW_eihgPttySLWQYZ8tgRKO8yr-kR5p2pSAOLGmIpeTTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.skozok.nl%2fsupport
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=IDjxvBGAju1NqbKRCrbRsleh6RhywZC2DHp-kp2t7vEOLGmIpeTTCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.skozok.nl%2fsupport%2fmeld-uw-probleem%2f
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Groep 1/2/3mm            

      Thema: Familie 
 
Ieder kind heeft familie. Een familie 

bestaat uit verschillende familieleden, 

zoals vader, moeder, broer, zus, tantes 

en ooms, neven en nichten, opa en oma. 

Bij iedereen ziet de samenstelling er an-

ders uit. Elk gezin heeft zijn eigen ge-

woontes, regels en dagelijkse routines.  
 

Liedje: 
 
Opa Bakkebaard heeft een huisje 
En in dat huisje daar is het goed 
Opa Bakkebaard is aan ’t werken 
En weet jij wel wat hij doet 
 
Hij veegt de vloer 
Met een bezem, met een bezem 
Hij veegt de vloer 
Zo veegt hij de vloer 
 
Hij snijdt zijn brood 
Met een zakmes, met een zakmes 
Hij snijdt zijn brood 
Zo snijdt hij zijn brood 
 
Hij naait zijn broek 
Met een spijker, met een spijker 
Hij naait zijn broek 
Zo naait hij zijn broek 
 
Hij wast zijn hemd 
In de badkuip, in de badkuip 
Hij wast zijn hemd 
Zo wast hij zijn hemd 

Wist je dat… 
 
 

Alle kinderen een eigen 

haakje hebben bij de 
kapstok met hun naam? 
En dat ze een vaste plek 

in de kring hebben? 
 

De kinderen een foto 
mee mogen nemen van 
hun gezin / familie.  

 
De kleuters elke vrijdag 

de fiets/step mee naar 
school mogen nemen. Ze 
mogen dan buiten over 
het hele schoolplein 
fietsen! Heel gaaf! 

 
We een beer hebben die 
elk weekend met iemand 
mee naar huis mag om 

te gaan logeren? 

 
 

Goedemorgen… 
 

Elke ochtend starten we in de 
kring met dit versje: 

 

Kukeleku, kukeleku,  
Goedemorgen: zei de haan 
Het is tijd om op te staan.  
Even goed je armen strekken,  
en je luie benen rekken.  

Ogen open, oren open,  
goed geslapen mag ik hopen.  
Kukeleku, kukeleku,  
school begint en dat is nu.  
Het is tijd om te gaan zin-

gen,  
en te praten over dingen.  
Over een spel of een verhaal, 
Goedemorgen allemaal!  

Versje 
 
In ons huis  
Zit in elke hoek een muis  
Ze kriebelen en krabbelen  
Trippelen en trappelen  
Kruipen op de tafel  

Op de stoel  
Op de bank  
En als je roept: ”vang!”  
Dan springen ze vlug  
achter het behang!  
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6 oktober 

14.00 15.00 u 

Groep 1 en 2 
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OFFROAD BUDEL  
 
is een familie evenement voor jong en oud. Dit wordt gehouden op 7, 8 en 
9 oktober 2016. Iedereen die van stoere auto’s en/ of knutselen houdt, 
is van harte welkom. Zeker voor kinderen is het hartstikke leuk. Zij kun-
nen op zaterdag en zondag genieten van een heleboel leuke activiteiten 
die binnen en buiten op het hoofdterrein georganiseerd worden. Niemand 
hoeft zich te vervelen! 
Kinderen t/m 12 jaar betalen geen entree. Wil je meedoen aan de activiteiten, 
dan kun je een activiteitenkaart kopen tegen een laag prijsje (€5,--). Daarmee 
kun je een heleboel leuke activiteiten doen zoals; een ritje in een 4x4 voer-
tuig over het terrein, knutselen, klimmen en klauteren, Schminken en een he-
leboel andere activiteiten.  

Op deze kaart staan zowel vrije als betaalde activiteiten.  
De activiteiten worden aangeboden op: 

Zaterdag:  11.00 tot 17.00 uur 
Zondag:  10.00 tot 16.00 uur 

Bij het inleveren van de spellenkaart kan uw kind bij de kinderanimatie in de 
feesttent een verrassing ophalen.  
Bij alle activiteiten is begeleiding aanwezig om uw kind te helpen. Al onze acti-
viteiten zijn wel op eigen risico.  
Kijk op de website www.offroadbudel.nl voor alle activiteiten. Ook is er een leuke fotowedstrijd waarmee je 
mooie prijzen kunt winnen. Kijk hiervoor op onze Facebookpagina. 

AFSPRAKEN VOOR OKTOBER 

5 oktober  Start Kinderboekenweek (Voor altijd jong!) 

5 oktober  Infoavond groep 8 

12 oktober  Studiedag  

17 oktober  Oefenen brandalarm 

18 oktober  Vergadering Ouderraad 

24 t/m 28 oktober  Herfstvakantie 

DE WEEK VAN DE PAUZEHAP! 

http://www.offroadbudel.nl/
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‘JEZELF PRESENTEREN’ 
 
Beste ouders, 
 

Deze week zijn wij schoolbreed gestart met het thema ‘Jezelf presenteren’. 
De doelen die hierbij aan bod komen zijn o.a.: 
 

Voor de onderbouw: 
Jezelf voorstellen aan een ander. 
Weten dat je op je beurt moet wachten. 
Weten hoe je op een prettige manier de aandacht krijgt. 
Over jezelf kunnen vertellen in een groep. 

 
Voor de middenbouw: 

Kunnen zeggen wat een ander goed kan. 
Kunnen optreden voor een groep. 
Een presentatie kunnen geven voor een groep. 
Een idee kunnen presenteren. 

 

Voor de bovenbouw: 
Jezelf kunnen presenteren aan een groep. 
Een afwijkende mening kunnen geven. 
Weten hoe je je voelt als je nieuw bent en gaat kennismaken met onbekende men-

sen. 
Feedback kunnen geven op een prettige manier. 
 

De Pestcommissie 

DAG VAN HET JONGE KIND 
 
Kom woensdag 5 oktober naar Bibliotheek in Budel voor de Dag van het jonge kind! Van 15.00 uur tot 17.00 uur 
is er voor jonge kinderen uit de gemeente Cranendonck en hun ouders/verzorgers van alles te beleven in de 
bibliotheek. In het kader van de Week van de opvoeding hebben diverse organisaties die direct betrokken 
zijn bij de opvoeding, scholing en opvang van dreumes, peuters en kleuters een afwisselend en actief program-
ma samengesteld op de Dag van het jonge kind. 
Peuters, kleuters en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom bij de activiteiten en workshops die gehou-
den worden: 
 Yoga voor kinderen 
 Dansen met kinderen 
 Knutselen 
 Babymassage 
 Bewegen met kinderen 
 Voorlezen aan kinderen 
 En nog veel meer! 
 

Daarnaast hebben en geven de deelnemende instellingen en de organisatoren informatie over allerlei prakti-
sche zaken over kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Iedereen is van harte welkom in Bibliotheek Budel aan de 
Rubenslaan 1 in Budel. De toegang is gratis. 
 

Deelnemers: 
Mira, Bij Bartje, De vlindertuin, GGD 
Organisatoren: 


