
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 4 

20 jan. t/m 26 jan. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 
 

Volgende week beginnen de Nationale Voorleesdagen. Deze landelijke campagne 

wil het voorlezen aan jonge kinderen stimuleren. Hartstikke mooi natuurlijk, want met 

voorlezen kun je eigenlijk niet jong genoeg beginnen. Voorlezen prikkelt de 

verbeelding, vergroot de woordenschat, creëert taalgevoel… en zoals op de 

website van de Nationale Voorleesdagen te lezen is: voorlezen leert kinderen om 

zich te verplaatsen in een ander. 

In samenwerking met de bibliotheek Rijn en Venen worden de voorleesdagen 

geopend door het voorlezen van “Moppereend” in groep 1/2 D door onze 

burgemeester Marina van der Velde op woensdagochtend 22 januari. Op 28 

januari zal de leesconsulente van bibliotheek Rijn en Venen hetzelfde boek aan de 

andere kleutergroepen voorlezen.  

We maken er een feestje van! 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 

 

 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

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

 

In de derde week, is het de week van de nationale voorleesdagen. Het 

prentenboek ‘Moppereend’ is uitgekozen tot voorleesboek van deze nationale 

voorleesdagen, misschien ook een leuke tip voor thuis. De titel van dit boek verklapt 

al een beetje over welke emotie dit boek gaat.  

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 
Groep 1/2D 

 

Woensdag 22 januari worden de nationale voorleesdagen geopend door het 

voorlezen van het boek “Moppereend” door onze burgemeester Marina van der 

Velde. Om 9.00 start het voorlezen in de bibliotheek, en na het voorlezen worden de 

kinderen getrakteerd op een ontbijtje. U ben natuurlijk van harte welkom om te 

komen kijken! 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Portfolio  

We hebben al veel portfolio’s ontvangen! Mocht deze nog thuis liggen, wilt u hem 

nog even meegeven?  

 

Gesprekken  

U kunt zich via Parro inschrijven voor de oudergesprekken. We zijn wat eerder met 

de inschrijving gestart dan de andere groepen. De reden hiervoor is dat Arianne 

met de voorjaarsvakantie met verlof gaat. En we voor de vakantie al starten met 

gesprekken en de andere groepen, na de vakantie.  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

We zouden graag alle ouders spreken deze ronde.  

 

Donderdag = fruitdag  

Weer even een reminder na de vakantie en alle feestdagen. Op donderdag is het 

fruitdag. We willen graag dat alle kinderen (schoolbreed) om 10.15 uur fruit eten en 

geen koek of snoep.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: groep 3 heeft gym  

Dinsdag: 

Woensdag: groep 2 heeft gym  

Donderdag: fruitdag!  

Vrijdag: groep 3 heeft gym  

 

Agenda 

- Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari: staking → kinderen vrij  

- Maandag 3 februari: portfolio mee naar huis  

- 21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

We merken dat er een hoop kinderen al goed aan het oefenen zijn met lezen. Op 

school lezen we al veel, maar de komende periode is het ook belangrijk om thuis 

veel te oefenen met het lezen van boekjes.  

  

Weekoverzicht: 

Maandag: Juf Marije, 

Gym 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Juf Marije 

Gym 

 

Agenda 

- Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari: staking → kinderen vrij  

- Maandag 3 februari: portfolio mee naar huis  

- 21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

I.v.m. de staking krijgen de kinderen niet vrijdag 31 januari hun eerste portfolio mee, 

maar maandag 03 februari. 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. 

 

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

je een afspraak bij de juf. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: Vandaag heeft groep 5 toets Engels, song 1 t/m 3. De kinderen hoeven de 

woordjes en zinnen alleen van het Engels naar het Nederlands te leren.  

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Gym 

 

Voor in de agenda: 

Jan   In januari maken we de Cito LeerlingVolgSysteem-toetsen 

30 jan   Onderwijsstaking 

31 jan   Onderwijsstaking 

03 feb   1e Portfolio 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

17 feb   Toets Aardrijkskunde thema 3 + Topo Provincies 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

25 mrt   Grote rekendag 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

24 apr   Koningsspelen 

 

 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

I.v.m. de staking krijgen de kinderen niet vrijdag 31 januari hun eerste portfolio mee, 

maar maandag 03 februari. 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 

30 jan   Onderwijsstaking 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

31 jan   Onderwijsstaking 

03 feb   1e Portfolio 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

14 feb  2e keer koken voor kinderen groep 5 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

25 mrt   Grote rekendag 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

24 apr   Koningsspelen 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym 

Dinsdag: spreekbeurt van Luus, succes! 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: gym en Anouk heeft haar boekbespreking, succes! 

 

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 

I.v.m. de staking krijgen de kinderen niet vrijdag 31 januari hun eerste portfolio mee, 

maar maandag 03 februari. 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 

30 jan   Onderwijsstaking 

31 jan   Onderwijsstaking 

03 feb   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 

25 mrt   Grote rekendag 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

24 apr   Koningsspelen 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Stella en Jaz klassendienst. 

Dinsdag:  

-Toets Engels song 4 t/m 6. Zorg dat je de woordjes en zinnen hebt geleerd. 

Woensdag: 

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

Donderdag: 

-Vandaag hebben Mare, Fiene en Liz hun boekbespreking. 

-Vandaag is de laatste stagedag van juf Linn. 

Vrijdag: 

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

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 20 januari toets taal blok Flits 

- 24 januari toets Engels song 4-5-6 

- 30 januari staking 

- 31 januari staking 

- 03 februari 1e portfolio mee 

- 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 

I.v.m. de staking krijgen de kinderen niet vrijdag 31 januari hun eerste portfolio mee, 

maar maandag 03 februari.  

 

Koken in het kinderkookcafé  

I.v.m. de staking gaat het koken helaas niet door op 31 januari.  

Ik zal in overleg met Femke kijken naar een andere datum. Zodra ik meer weet laat 

ik dat weten. 

 

Spreekbeurten 30-01-2020 

Mink, Thomas en Roan hebben op 30 januari hun spreekbeurt. I.v.m. de staking 

verschuift dit naar maandag 3 februari.  

 

Klassendienst 

Kai en Marthe 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Vandaag huiswerk nummer 13 inleveren. 

- Vandaag hebben we een toets taal over het blok flits. 

- Vandaag starten we met Cito spelling deel 1 

- Vandaag gaan we verder met ons project over Picasso. 

Dinsdag:  

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

- Vandaag maken we Cito spelling deel 2 

Woensdag: 

- Vandaag maken we Cito spelling deel 3. 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

Donderdag: 

- Vandaag maken we Cito spelling deel 4 

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

- Vandaag hebben Fem en Emma hun spreekbeurt 

Vrijdag: 

- Vandaag staat juf Birgit voor de groep. 

- Vandaag hebben we een toets Engels song 4-5-6. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Huiswerk: 

Na wat opstart problemen hebben de meeste kinderen al aardig door hoe het 

nieuwe huiswerk gaat.  

Het huiswerk voor de hele maand januari staat al in de agenda op Classroom. 

Iedere maandag kijken we samen naar de agenda en kunnen de kinderen de 

spullen pakken die ze nodig hebben. We praten dan ook over eventuele 

onduidelijkheden. Mocht uw kind thuis vragen hebben over het huiswerk en u weet 

niet zeker of en hoe u kunt helpen, stuur ze vooral naar school met de boodschap 

vraag het aan de juf. Het doel van het huiswerk is vooral het leren plannen, vooruit 

kijken en bedenken hoe je problemen op kunt lossen. Ik vind het fijn om te merken 

dat er al veel kinderen zijn die vragen komen stellen over het huiswerk van een paar 

dagen later.  

 

Portfolio 

I.v.m. de staking krijgen de kinderen niet vrijdag 31 januari hun eerste portfolio mee, 

maar maandag 03 februari.  

Portfolio 

3 februari 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. 

 

Cycling dinner 

Ik heb veel enthousiaste reacties gehad op de mail over het cycling dinner en er 

hebben zich al veel ouders aangemeld. Mocht u hier geen mail over gehad 

hebben, laat me dit dan zo snel mogelijk weten! 

 

Voor in de agenda: 

In januari maken we de Cito Leerling Volg Systeem toetsen. 

-27 januari toets Engels song 4 t/m 6 

-30 januari staking 

-31 januari staking 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-03 februari meegeven 1e portfolio 

- 07 februari vergadering leerlingenraad 

- 21 februari schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 februari start voorjaarsvakantie 

- 25 maart Grote rekendag 

- 14 april studiedag 

-15-16-17 april Cito eindtoets 

- 24 april koningsspelen 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

-SO Engels song 4-5-6 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Vandaag hebben Dominik en Imke hun nieuwskring. 

-Vandaag hebben we gym, denk aan je gymspullen! 

Woensdag: 

-Vandaag hebben Abby en Mart hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Toets Meander thema 8 

-Vandaag hebben we gym, denk aan je gymspullen! 

Vrijdag: 

 

 


