
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 3 

13 jan. t/m 19 jan. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Staking 30 + 31 januari 

Begin volgende week laten we u weten welk standpunt het bestuur omtrent de 

staking inneemt en wat dat voor eventuele gevolgen heeft. 

 

Gevonden voorwerpen 

 

De bakken met gevonden voorwerpen bij de gymzaal zitten bomvol. Schoenen, 

handdoeken, shirts en broekjes. Er ligt van alles in. Bent u iets kwijt? Zoek het snel op 

want aan het einde van de week gaan we de bakken legen zodat we het nieuwe 

jaar weer met een schone lei kunnen beginnen. 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 

 

In de tweede week gaan we wat dieper in op de emoties. We bespreken de 

basisemoties in de kring: bang, boos, blij en bedroefd (verdrietig). Met deze emoties 

doen we ook spelletjes zodat de kinderen gaan ontdekken welke 

gezichtsuitdrukking bij welke emotie hoort.  

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Thema kunst 

We werken de komende periode aan het thema kunst. We gaan in alle groepen 

aan de slag rond verschillende kunstenaars. Op de gang maken we een atelier 

waar de  kinderen zelf kunst kunnen maken. 

 

Letter van de week 

De letter van de week is de t van tekenen. De kinderen mogen iets meenemen wat 

met deze letter begint. 

  

Voor in de agenda 

31 jan    1e Portfolio 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Vandaag hebben we gym van juf Femke 

Donderdag: 

Vandaag komt juf Elise muziekles geven 

Vrijdag: 

1/2C: Vandaag staat juf Karin voor de groep 

 

 

Agenda 

- Vrijdag 31 januari: portfolio mee naar huis  

- 21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

Groep 2/3 

Algemene informatie: 

Letter van de week is de W.  

 

Kinderen mogen spullen meenemen die met kunst/schilderen te maken hebben.  

 

Cito 

Deze periode is groep 3 bezig met het maken van Cito toetsen. Het is onhandig als 

er dan kinderen onder schooltijd naar een tandarts of dokter moeten. Wij willen u 

vragen om, zo mogelijk, bezoeken te plannen na schooltijd of anders in de middag. 

De toetsen worden in de ochtend afgenomen. 

 

 

Portfolio 

Wilt u de portfolio map (leeg) bij ons inleveren?  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

De inhoud mag u zelf bewaren. Dan gaan wij hem weer vullen!  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym groep 3 

Dinsdag: 

Woensdag: gym groep 2 / juf Manoeska in de klas  

Donderdag: 

Vrijdag: gym groep 3  

 

Agenda 

- Vrijdag 31 januari: portfolio mee naar huis  

- 21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

We zijn deze week gestart met het nieuwe thema. Thema kunst. We zijn het thema 

gestart met een geweldig museumbezoek. Wat was het leuk! We gaan op de gang 

een museum en een atelier maken.  We hebben hiervoor nog wat spulletjes nodig 

die de kinderen mee mogen nemen. Dit kunnen spullen zijn die met kunst/ 

schilderen te maken hebben.  

 

Tutorlezen: 

Deze week beginnen we met tutorlezen. De ouders van de kinderen die hieraan 

meedoen zijn geïnformeerd. Dit gebeurt op de dinsdag en donderdagochtend.  

 

Cito 

Deze periode is groep 3 bezig met het maken van Cito toetsen. Het is onhandig als 

er dan kinderen onder schooltijd naar een tandarts of dokter moeten. Wij willen u 

vragen om, zo mogelijk, bezoeken te plannen na schooltijd of anders in de middag. 

De toetsen worden in de ochtend afgenomen. 

 

 

Portfolio 

Wilt u de portfolio map (leeg) bij ons inleveren? De inhoud mag u zelf bewaren, dan 

kunnen wij hem weer vullen.  

 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

Juf Marije is er vandaag niet. Juf Ellen staat voor de groep,. 

Gym,  

Dinsdag: 

Tutorlezen 

Woensdag: 

Donderdag: 

Tutorlezen 

Vrijdag: 

Gym 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

In de klas zijn we aan het oefenen met klok kijken: hele uren, halve uren, kwart voor 

en kwart over. Ook oefenen we de tijdsduur: hoe lang nog…..? 

U kunt thuis ook samen met uw kind het klokkijken oefenen.  

Bijvoorbeeld: tussendoor vragen hoe laat het is.  

 

We hebben begrepen dat het verzenden van berichten via Parro nog niet 

vlekkeloos verloopt. Juf Christel en juf Nanda gaan naar de instellingen kijken, zodat 

u de leerkrachten een bericht kunt sturen. Dit hopen we zo snel mogelijk op te 

lossen.  

 

Portfolio 

Wilt u de portfolio map (leeg) bij ons inleveren? De inhoud mag u zelf bewaren, dan 

kunnen wij hem weer vullen.  

 

Tutorlezen: 

Deze week beginnen we met tutorlezen. De ouders van de kinderen die hieraan 

meedoen zijn geïnformeerd. Dit gebeurt op de dinsdag en donderdagochtend.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: juf Nanda, gym 

Dinsdag: juf Christel 

Woensdag: juf Nanda 

Donderdag: juf Christel 

Vrijdag: juf Nanda, gym  

 

 

Groep 4-5 

 

Algemene informatie: 

Ben je al hard aan het oefenen voor je tafeldiploma? Als je er klaar voor bent, 

maak je een afspraak bij de juf. 

 

Portfolio 

31 januari gaat het eerste portfolio mee. Mocht u de map nog hebben, zou u 

deze dan aan uw kind mee willen geven? Mocht u de map niet meer hebben, 

dan krijgt uw kind gewoon een nieuwe map. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym, start thema Museum (Pijler Cultuur) en start Cito 

Dinsdag: Juf Saskia voor de groep 

Woensdag: 

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: Gym 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

Weekoverzicht 

Jan    In januari maken we de Cito LeerlingVolgSysteem-toetsen 

31 jan    1e Portfolio 

14 feb   Kinderkookcafé groep 5 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

 

 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

Ben je al hard aan het oefenen voor je tafeldiploma? Als je er klaar voor bent, maak 

je een afspraak bij de juf. 

 

Portfolio 

31 januari gaat het eerste portfolio mee. Mocht u de map nog hebben, zou u deze 

dan aan uw kind mee willen geven? Mocht u de map niet meer hebben, dan krijgt 

uw kind gewoon een nieuwe map. 

 

 

 

Weekoverzicht 

Jan    In januari maken we de Cito LeerlingVolgSysteem-toetsen 

31 jan    1e Portfolio 

14 feb   Kinderkookcafé groep 5 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:gym 

Dinsdag:toets Brandaan thema 2, , spreekbeurt Tess H 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag:gym, boekenbeurt Madelie 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Ben je al hard aan het oefenen voor je tafeldiploma? Als je er klaar voor bent, maak 

je een afspraak bij de juf. 

 

Portfolio 

31 januari gaat het eerste portfolio mee. Mocht u de map nog hebben, zou u deze 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

dan aan uw kind mee willen geven? Mocht u de map niet meer hebben, dan krijgt 

uw kind gewoon een nieuwe map. 

 

Voor in de agenda: 

Jan    In januari maken we de Cito LeerlingVolgSysteem-toetsen 

21 jan    Toets Engels song 4 t/m 6. 

31 jan    1e Portfolio 

07 feb   Kinderkookcafé groep 6 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Teun en Hugo klassendienst. 

-Deze hele week komt Linn Blom stagelopen bij ons in de groep. 

Dinsdag:  

- 

Woensdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, neem je gymspullen mee. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Demi, Peet en Jens hun boekbespreking.  

Vrijdag: 

-Vandaag hebben we gymles van juf Femke, neem je gymspullen mee. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 13 januari toets Meander thema 2 

- 13 januari starten we met de pijler cultuur 

- 20 januari toets taal blok Flits 

- 31 januari meegeven 1e portfolio 

- 31 januari koken in het Kinderkookcafé  

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

- 21 februari schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 februari start voorjaarsvakantie 

- 03 maart gesprekken-middag + avond 

- 05 maart gesprekken-middag 

- 11 maart gesprekken-middag + avond 

- 25 maart Grote rekendag 

- 02 april theoretisch verkeersexamen 

- 14 april studiedag 

- 22 april praktisch verkeersexamen 

- 24 april koningsspelen 

 

Portfolio 

31 januari gaat het eerste portfolio mee. Mocht u de map nog hebben, zou u deze 

dan aan uw kind mee willen geven? Mocht u de map niet meer hebben, dan krijgt 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

uw kind gewoon een nieuwe map. 

 

Luizencontrole 

Zijn er ouders die volgende week de kinderen van groep 7 willen controleren op 

luizen? U kunt dit doorgeven via de mail of Parro. Alvast bedankt. 

 

Klassendienst 

Sterre en Mees 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 12 inleveren. 

- Vandaag hebben we een toets Meander thema 2. 

- Vandaag starten we met Cito rekenen deel 1. 

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

- Vandaag maken we Cito rekenen deel 2. 

Woensdag: 

- Vandaag maken we Cito rekenen deel 3. 

Donderdag: 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

- Vandaag hebben Jaimy en Zoë hun spreekbeurt 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Huiswerk 

De kinderen kunnen hun huiswerk vinden via Classroom. Classroom is een digitaal 

programma waarin de leerkracht documenten, links en informatie met de klas kan 

delen. Hierin zit ook een agenda functie. Via Classroom kunnen kinderen ook 

bestanden aan hun leerkracht sturen.  

Niet alle kinderen hebben hetzelfde huiswerk, vandaar dat alleen de methode 

toetsen (die zijn voor alle kinderen hetzelfde) in de nieuwsbrief vermeld worden. 

Mocht uw kind thuis niet beschikken over een computer of mochten er problemen 

zijn met het benaderen van Classroom dan hoor ik dat graag.  

Het werken met Classroom is een pilot. We testen dit van de kerstvakantie tot de 

voorjaarsvakantie. Als het goed bevalt gaan we hiermee door tot aan de 

zomervakantie. 

 

Portfolio 

31 januari gaat het eerste portfolio mee. Mocht u de map nog hebben, zou u deze 

dan aan uw kind mee willen geven? Mocht u de map niet meer hebben, dan krijgt 

uw kind gewoon een nieuwe map. 

 

Voor in de agenda: 

In januari maken we de Cito Leerling Volg Systeem toetsen. 

-13 januari starten we met de pijler cultuur. 

-20 januari SO Engels song 4 t/m 6 

-23 januari toets Meander thema 8 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-27 januari toets Engels song 4 t/m 6 

-31 januari meegeven 1e portfolio 

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

- 21 februari schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 februari start voorjaarsvakantie 

- 25 maart Grote rekendag 

- 14 april studiedag 

- 24 april koningsspelen 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Start pijler cultuur. In groep 8 starten we met Matisse. 

-Vergeet niet te kijken of je huiswerk in moet leveren. 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Denk aan je gymspullen. 

-Esmé en Marieke hebben hun nieuwskring. 

Woensdag: 

-Maik en Lieke hebben hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Denk aan je gymspullen. 

Vrijdag: 

 

 

 


