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1. Opening
Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Voorhof,
Herfstvakantie alweer. Ik wil in deze opening het woord richten op groep 8. Wat ben ik trots op deze
groep. We zijn net terug met hen van een geweldig kamp. Wat was de sfeer goed en wat hebben de
kanjers het goed gedaan. Complimenten voor de kinderen, mijn collega’s en de ouders die geholpen
hebben. Hieronder een aantal wist u datjes:
WIST U DAT:
- Sommige kinderen bijzonder goed zorgen voor hun badeendje.
- We een ‘badslipper gang’ hebben (de juf zit er ook in).
- Het lichtjesspel favoriet is.
- Groep 8 echt heel goed kan afwassen.
- We tijdens de disco iedereen op de dansvloer hadden.
- Sommige kinderen hun ouders niet missen, maar hun Xbox wel.
- De spooktocht best eng was, maar we vele dappere kinderen
hebben gezien.
- Niemand door heimwee naar huis is gegaan.
- We een eigen paasvuur hadden kunnen maken van al het
verzamelde hout.
- De bootcamp in de ochtend super leuk was.
- We over een oude landingsbaan hebben gefietst.
- Sommige kinderen 2 keer per dag douchen.
- En sommige kinderen helemaal niet douchen.
- De meiden er ‘pico bello’ uitzagen met ingevlochten haren.
- De jongens hun haar toch ook wel erg belangrijk vinden.
- De juffen tweestemmig slaapliedjes hebben gezongen voor alle kinderen.
- Tafelen en kingen ook hier favoriet waren.
- We met de fiets door de mcdrive zijn geweest.
- We met alle kinderen, begeleiders en fietsen op de pont pasten.
- We vele lachende gezichten hebben gezien.
- We met elkaar hebben GENOTEN!!!

“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen”

