
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 7 

10 febr. t/m 16 febr. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Lezen en voorlezen zijn super belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.  

Om het lezen en voorlezen te stimuleren zit bij deze weekbrief een bijlage met leuke 

boeken. De boeken hoef je niet te kopen want je kunt ze ook lenen bij de 

bibliotheek. 

Veel leesplezier!! 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

0-2 groepen; de Eendjes, Visjes, Schildpadjes en Fuutjes  

 

Vanaf komende week werken we aan het thema familie/ gezin bij de 

babygroepen. 

We gaan met de kinderen een leuke kleurplaat kleuren. 

We zouden het leuk vinden als we van iedereen een leuke gezinsfoto ontvangen.  

Bij sommige groepen hangt dit al op. En de kinderen herkennen soms hun papa of 

mama op de foto. 

De Eendjes en Visjes zijn net begonnen met verzamelen van foto’s dus daar zijn nog 

veel foto’s welkom. 
 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

Afgelopen week stonden de papa’s centraal bij ons op de groep. De kinderen 

mochten allemaal een foto meenemen en we hebben papa geverfd. Ook was het 

liedje papa-pap van Tijl Damen te horen.  

Komende week gaan we aan de slag met opa’s en oma’s wat past bij opa? Wat 

heeft oma altijd mee? Etc. En we lezen een boekje van Kas die gaat logeren bij opa 

en oma. We spelen deze week ook familiebingo.  

 

Komende week gaan we kijken wat er op de familieplaat van Bas te zien 

is(vertelplaat) daar gaan we met kleine groepjes naar kijken en over kletsen. Ook 

gaan we proberen om ons eigen gezin te tekenen in een fotolijst. Zijn jullie al 

benieuwd naar de resultaten? 
 

 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Letter van de week 

De letter van de week is de i van schilderen. Het is belangrijk dat we de i uitspreken 

als de klank i (net als in het woord vis) en niet als de klank ie. 

Jullie mogen spullen meenemen waar je de klank i in hoort. Dit mag ook in het 

midden van het woord zijn. 

 

Kampdagen 

De schooljaar zijn de kinderen niet vrij tijdens de kampdagen. Ze worden gewoon 

op school verwacht.  

 

Oudergesprekken 

Na de voorjaarsvakantie zijn er oudergesprekken gepland (zie het kopje ‘voor in de 

agenda’).  Donderdag 13 feb zetten wij de gespreksplanner klaar in Parro, zodat 

jullie kunnen inschrijven. 

 

Voor in de agenda 

21 feb   Carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken - avond 

05 mrt   Gesprekken – middag 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

09 mrt   Gesprekken - middag 

11 mrt   Gesprekken - avond 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

1/2A: Vandaag is juf Marisca in de groep 

Donderdag: 

Vrijdag: 

1/2C: vandaag is juf Karin in de groep 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Groep 3 kinderen hebben afgelopen woensdag inloggegevens voor thuis van Veilig 

Leren Lezen (via de mail). Sommige kinderen zijn al enthousiast begonnen! Lukt het 

inloggen niet, of heeft u de mail gemist, dan horen we dat graag. 

 

Oudergesprekken  

Bijna alle ouders hebben zich ingeschreven voor de oudergesprekken. Heeft u dat 

nog niet gedaan, wilt u dat dan nog doen? We willen graag alle ouders spreken.  

 

Dansdag/Carnaval 

Op 21 februari is het dansdag/carnaval. De kinderen mogen deze dag verkleed 

naar school komen. Ze bereiden een dans voor. Om 13.00 uur begint de presentatie 

van alle dansjes. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! U kunt aan de 

parkeerplaatskant de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school voor 

de klassen vrij blijft. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Groep 3 heeft gym  

Dinsdag: 

Woensdag: 

- Juf Arianne voor de groep  

- Groep 2 heeft gym  

Donderdag: 

- Fruitdag  

Vrijdag: 

- Groep 3 heeft gym  

 

Agenda 

- 18 feb   Gesprekken in de avond  

- 19 feb   Gesprekken in de ochtend  

- 21 feb   Carnaval + dansdag  

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

- 3 mrt     Gesprekken in de avond  

- 25 mrt   Grote rekendag 

- 6 apr     Fotograaf op school 

- 10 apr   Goede vrijdag 

- 13 apr   2e Paasdag 

- 14 apr   Studiedag SSBA 

- 17 of 24 apr   Koningsspelen  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- 24 apr   Start vakantie t/m dinsdag 5 mei  

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

De kinderen hebben deze week een kinderboekenbingo mee naar huis gekregen 

om het lezen te stimuleren en lekker veel te gaan lezen. Dit zijn allerlei gekke 

manieren om een boek te lezen. Als de kinderen de bingokaart vol hebben kunnen 

zij deze weer op school inleveren. Dan krijgen zij hier een mooie beloning voor.  

 

Gevonden voorwerpen: 

Beste ouders zouden jullie willen kijken bij de tassenbakken en de kapstok van de 

kinderen. Er zijn een aantal spullen van de kinderen die blijven liggen. Vanaf 

volgende week liggen ze bij de gevonden voorwerpen.  

 

Dansdag/Carnaval 

Op 21 februari is het dansdag/carnaval. De kinderen mogen deze dag verkleed 

naar school komen. Ze bereiden een dans voor. Om 13.00 uur begint de presentatie 

van alle dansjes. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! U kunt aan de 

parkeerplaatskant de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school voor 

de klassen vrij blijft. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym  

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Gym  

 

Agenda 

- 21 feb   Carnaval + dansdag  

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

Flessen verzamelen voor de dieren in Australië: 

De kinderen uit groep 4 hebben al heel veel flessen ingezameld voor de dieren in 

Australië. De kinderen zijn super enthousiast en het is heel leuk om te zien dat ze zo 

betrokken zijn bij de dieren in Australië. Daarnaast heeft de plusmarkt toegezegd 

dat ze het bedrag mooi gaan afronden. Hoe tof is dat! Dinsdag 11 februari gaan 

we samen met de kinderen tellen hoeveel geld er is ingezameld en zullen we ervoor 

zorgen dat er een mooie foto wordt gemaakt van de groep met een cheque 

waarop het bedrag staat.  

 

21 februari is er dansdag/carnaval in de school. De kinderen mogen verkleed naar 

school komen. Ze bereiden een dans voor. Om 13.00 uur begint de presentatie van 

alle dansjes. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! U kunt aan de 

parkeerplaatskant de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school voor 

de klassen vrij blijft. 

  

Voor in de agenda:  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

21 feb   Carnaval + dansdag  

22 feb   Start voorjaarsvakantie  

2 mrt     Start school na de voorjaarsvakantie 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Juf Nanda en gym 

Dinsdag: Juf Christel 

Woensdag: Juf Nanda 

Donderdag: Juf Christel 

Vrijdag: Juf Nanda en gym 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

12 Februari is er Trefwoordviering in de kerk voor groep 5. De kinderen moeten 

daar om 9.00 uur aanwezig zijn en ze gaan er samen met de andere groep 5 

heen. De viering zal een uurtje duren. Ouders zijn van harte welkom! We oefenen 

al veel in de klas met liedjes en een gedicht. 

21 februari is er dansdag/carnaval in de school. De kinderen mogen verkleed 

naar school komen. Ze bereiden een dans voor. Om 13.00 uur begint de 

presentatie van alle dansjes. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! U 

kunt aan de parkeerplaatskant de zaal binnenkomen, zodat de looproute door 

de school voor de klassen vrij blijft. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: gastles Kunst: onderwerp zwart/wit met lino snijden (groep 5) 

Woensdag: Trefwoordviering groep 5  

Donderdag: Toets Aardrijkskunde thema 3 (groep 5) 

Vrijdag: Juf Leonie voor de groep + gym 

 

Voor in de agenda: 

17 feb   Toets geschiedenis thema 3 (extra, groep 5) 

21 feb   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: 

Vanaf deze week is juf Ellen er op dinsdag. De andere dagen is juf Birgit er. 

Maandag 10 februari is er een taaltoets. Deze gaat over de dierentuin. 

Oefenbladen zijn uitgedeeld en anders kunt u het ook vinden in de mail die aan het 

begin van het jaar is toegestuurd. 

12 Februari is er Trefwoordviering in de kerk. We moeten daar om 9.00 uur aanwezig 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

zijn. De viering zal een uurtje duren. Ouders zijn van harte welkom! We oefenen al 

veel in de klas met liedjes en een gedicht. 

21 februari is er dansdag in de school. De kinderen mogen verkleed naar school 

komen. Ze bereiden een dans voor. Om 13.00 uur begint de presentatie van alle 

dansjes. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! U kunt aan de 

parkeerplaatskant de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school voor 

de klassen vrijblijft. 

18 feb toets Meander thema 3 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: taaltoets en gym 

Dinsdag: gastles Kunst: onderwerp zwart/wit met lino snijden. 

Woensdag: trefwoordviering groepen 5 en 6 

Donderdag: 

Vrijdag: gym en koken 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

21 februari is er dansdag/carnaval in de school. De kinderen mogen verkleed naar 

school komen. Ze bereiden een dans voor. Om 13.00 uur begint de presentatie van 

alle dansjes. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! U kunt aan de 

parkeerplaatskant de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school voor 

de klassen vrij blijft. 

 

Voor in de agenda: 

19 feb   Toets Meander thema 8: Energie 

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 Luuk en James klassendienst. 

-Vandaag maken we de taaltoets van thema 5 Sport. Zorg dat je de woorden goed 

kent. 

Dinsdag:  

-We krijgen vandaag een gastles over kunst “zwart-wit” om 10.30 uur door 

kunstenares Odine de Kroon. 

Woensdag: 

-Vandaag hebben de groepen 5 en 6 een Trefwoordviering in de kerk om 9.00 uur. 

De viering zal een uurtje duren. Ouders zijn van harte welkom! We oefenen al veel in 

de klas met liedjes en een verhaal. 

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



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Joek, Jaela en Norah hun boekbespreking. 

Vrijdag: 

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

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

21 februari is er dansdag/carnaval in de school. De kinderen mogen verkleed naar 

school komen. Ze bereiden een dans voor. Om 13.00 uur begint de presentatie van 

alle dansjes. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! U kunt aan de 

parkeerplaatskant de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school voor 

de klassen vrij blijft. 

 

Voor in de agenda: 

- 17 februari definitieve adviesgesprekken 

- 19 februari definitieve adviesgesprekken 

- 20 februari SO Engels song 7 

- 21 februari schoolfeest + carnaval + dansdag 

- 22 februari start voorjaarsvakantie 

- 25 maart Grote rekendag 

- 10 april Goede vrijdag 

- 13 april 2e Paasdag 

- 14 april studiedag 

-15-16-17 april Cito eindtoets 

- 24 april koningsspelen 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Vandaag hebben we de toets van Brandaan. 

Dinsdag: 

Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

Vandaag hebben Sven K en Maik hun nieuwskring. 

Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

Vandaag hebben Gitta, Rose en Coen hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet.  

Vrijdag: 

 

 


