
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 5 

27 jan. t/m 2 febr. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

U bent op de hoogte dat wij als school meedoen aan de staking.  

 

Niemand zit te wachten op nieuwe stakingsacties. Toch vinden wij het nodig dat de 

overheid structureel meer in het onderwijs investeert, omdat de complexiteit in het 

onderwijs steeds meer toeneemt en gekwalificeerd personeel steeds meer afneemt. 

Het is belangrijk om het mooiste vak van de wereld weer aantrekkelijk te maken. 

 

Als er geen veranderingen komen zullen er meer dagen komen dat wij de kinderen 

geen onderwijs kunnen geven en dan niet vanwege stakingen, maar omdat wij 

geen onderwijskundig geschoold personeel hebben.  

Dit is een maatschappelijk probleem.  

Wij staken niet voor onszelf maar voor de toekomst van het onderwijs.  

 

Om deze actie tot een succes te maken hopen wij op zoveel mogelijk steun van de 

ouders. Ouders van nu is een petitie gestart. Misschien een manier om kenbaar te 

maken dat u ons steunt. Als bijlage een kleur plaat van deze actie die u samen met 
uw kind kunt kleuren en opsturen.  

  

U helpt hiermee de toekomst van het onderwijs. 
 

https://www.sanoma.nl/ouders-van-nu-start-petitie-voor-meer-en-structurele-investeringen-

in-het-onderwijs/  

 

 

Ouders van Nu start petitie 

voor meer en structurele 

investeringen in het 

onderwijs - Sanoma 
Vandaag gaat de campagne ‘Goed 

onderwijs: ik teken ervoor’ van Ouders 

van Nu van start om de acties in het 

onderwijs op 30 en 31 januari te steunen. 

www.sanoma.nl 
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Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 
 

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

 

Tijdens de laatste week van de dit thema herhalen we de vier basis emoties. Deze 

week staat het boek ‘Mama kwijt’ centraal. Ook hier komen emoties aan bod en 

doen we verschillende spelletjes met de onderwerpen van dit boek, zoals 

verstoppertje 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Thema kunst 

We werken verder aan het thema kunst.  

 

Letter van de week 

De letter van de week is de “n van kunst. De kinderen mogen iets meenemen waar 

deze letter in voorkomt. 

  

Voorleesdagen 

Afgelopen week zijn de voorleesdagen in onze regio gestart bij ons op school. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

In de bibliotheek las de burgemeester het boekje “moppereend” voor aan 

groep1d. 

Op dinsdag 28 januari zal het boekje voorgelezen worden door Saskia, onze 

leesconsulente vanuit de bibliotheek, aan de groepen 1/2. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: voorlezen boek “moppereend” door leesconsulente. 

Woensdag: juf Marisca komt op bezoek in groep 1/2 a. Koken in kookcafe door           

                     groepje 1/2a. 

Donderdag: staking. Kinderen zijn vrij. 

Vrijdag: staking. Kinderen zijn vrij. 

 

 

Agenda: 

- Maandag 3 februari: portfolio mee naar huis  

- 21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Letterfeest  

Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 3 een uitnodiging 

meegenomen naar huis voor het Letterfeest. Het Letterfeest is woensdag 29 januari. 

De kinderen hebben alle letters geleerd en dat gaan we vieren. Ouders (of 

opa/oma) zijn vanaf 13.40 uur welkom.  

 

Letter van de week 

De letter van de week is de “n van kunst. De kinderen mogen iets meenemen waar 

deze letter in voorkomt. 

 

Binnenkomst  

Het valt ons op dat steeds meer kinderen te laat komen. De kinderen kunnen tussen 

8.20 uur en 8.30 uur worden gebracht. Zou u erop willen letten dat u afscheid neemt 

van uw kind voordat de bel gaat? Dan kunnen wij om half 9 starten met de dag.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: groep 3 heeft gym  

Dinsdag: 

Woensdag:  

- groep 2 heeft gym  

- Letterfeest groep 3 

Donderdag: staking → kinderen vrij  

Vrijdag: staking → kinderen vrij  

 

Agenda 

- Maandag 3 februari: portfolio mee naar huis  

- 21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Letterfeest: 

Deze week hebben de kinderen van groep 3 een uitnodiging meegenomen naar 

huis voor het Letterfeest. Het Letterfeest is woensdag 29 januari. De kinderen 

hebben alle letters geleerd en dat gaan we vieren. Ouders (of opa/oma) zijn vanaf 

13.40 uur welkom.  

 

Te laat: 

Het valt ons op dat steeds meer kinderen te laat komen. De lessen kunnen vaak pas 

om 10 over half 9 starten. Dit is uiteraard niet de bedoeling. De kinderen kunnen 

tussen 10 voor half 9 en half 9 worden gebracht. Zou u erop willen letten dat u 

afscheid neemt van uw kind voordat de bel gaat? Dan kunnen wij gewoon om half 

9 starten met de dag.  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym  

Juf Marije staat voor de groep 

Dinsdag: 

Juf Marije staat voor de groep. 

Vandaag brengen we een bezoek aan de kerk. 

Woensdag: 

Letterfeest! 

Donderdag: Staking, de kinderen zijn vrij 

Vrijdag: Staking, de kinderen zijn vrij 

 

Agenda 

- 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: 

In de klas werken we met het thema Mondriaan. Loop gerust eens binnen om de 

werkjes van de leerlingen te bewonderen.  

 

Voor in de agenda: 

Jan   In januari maken we de Cito LeerlingVolgSysteem-toetsen 

03 feb   1e Portfolio 

06 feb   Toets Geschiedenis thema 3 (groep 5) 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

13 feb   Toets Aardrijkskunde thema 3 + Topo (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 

24 apr   Koningsspelen 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Vandaag hebben we gym. 

Dinsdag: Juf Saskia voor de groep 

Woensdag: 

Donderdag: Onderwijsstaking, geen les. 

Vrijdag: Onderwijsstaking, geen les. 

 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

Vorige week heeft Ris haar tafeldiploma A gehaald! Ik hoop dat nog meer kinderen 

thuis hard oefenen en bijna klaar zijn voor een afname van tafeldiploma A, na de 

meivakantie gaan we verplicht afnemen. 

In de klas hebben we het thema Vincent van Gogh, loop gerust binnen om een blik 

te werpen op de kunstwerken! 

 

Voor in de agenda: 

Jan   In januari maken we de Cito LeerlingVolgSysteem-toetsen 

03 feb   1e Portfolio 

14 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: Vandaag hebben we gym. 

Dinsdag: Janna heeft haar spreekbeurt, succes! 

Woensdag: 

Donderdag: Onderwijsstaking, geen les. 

Vrijdag: Onderwijsstaking, geen les. 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

Tafeldiploma 

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

je een afspraak bij de juf. 

Dex H, Fiene, Fabius, Stella en Teun gingen je al voor en hebben hun diploma 

gehaald dit jaar, goed gedaan! 

 

Voor in de agenda: 

03 feb   1e Portfolio 

05 feb   Toets Brandaan thema 8 

07 feb   Kinderkookcafé groep 6 

07 feb   2e vergadering leerlingenraad 

11 feb   Gastles kunst zwart-wit 

12 feb   Gr5+6 Trefwoordviering in de kerk 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-middag + avond 

05 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

20 mrt   Gr6 Museum Oud Alkemade 

25 mrt   Grote rekendag 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

24 apr   Koningsspelen 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week hebben Tirza en Sophie klassendienst. 

-Deze week maken we de Cito-toetsen van begrijpend lezen. 

Dinsdag:  

- 

Woensdag: 

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

-Vandaag hebben Marit F, Jaz en Mila hun boekbespreking. 

Donderdag: 

-Onderwijsstaking 

Vrijdag: 

-Onderwijsstaking 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 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 

 

Klassendienst 

Ise en Robbin 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 14 inleveren. 

- Vandaag starten we met Cito begrijpend lezen 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 begrijpend lezen deel 2 

Woensdag: 

- Vandaag maken we Cito begrijpend lezen deel 3. 

Donderdag: 

- Onderwijsstaking 

Vrijdag: 

- Onderwijsstaking 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

EHBO-les 

De kinderen hebben op donderdag 23 januari hun eerste EHBO-les gehad. Hiervoor 

komen 3 vrijwilligers van de EHBO-vereniging iedere donderdag naar onze school. 

 

Voor in de agenda: 

In januari maken we de Cito Leerling Volg Systeem toetsen. 

-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: 

-Toets Engels song 4 t/m 6 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Vandaag hebben Mart en Sven R hun nieuwskring. 

-Vandaag hebben we gymles, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vandaag hebben Tibbe en Sven K hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Onderwijsstaking. 

Vrijdag: 

-Onderwijsstaking 

 


