
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 8 

17 febr. t/m 23 febr. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

Fuutjes  

 

30 januari hadden de 0-2 groepen 

locatiedoelen avond. Tweede helft van de 

avond hebben we ons gericht op de gebaren. 

Onder genot van een hapje en drankje 

maakten wij zelf ons gebaren café en gingen 

we aan de slag. Door te kwartetten met 

(nieuwe) gebaren vergroten we de 

woordenschat en hadden we veel lol met 

elkaar! Kortom weer een nieuwe stap in gebruik 

van de gebaren op de groep.  
 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

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: 

 

BSO groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaarden en Zeehonden 

 

Hallo 

Mijn naam is Anja van Ark. Sinds januari werkzaam bij Kindkracht en vanaf nu vaste 

medewerker bij de Zeepaarden op de dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Over mij: ik ben 39 jaar, getrouwd met Ivo en ik heb een dochter Jolie van 8. 

Voordat ik bij Kindkracht kwam werken, heb ik gewerkt als onderwijsassistente op 

een basisschool. Ik werk dan ook regelmatig als ondersteuner bij de ‘Kiem.’ In mijn 

vrije tijd sport ik graag, lees ik een goed (spannend) boek en schrijf ik 

kinderverhalen. 

Ik vind het belangrijk om kinderen een veilige omgeving te bieden, waarbinnen het 

kind zich gezien voelt. Zodat het de ruimte krijgt om zichzelf te zijn, en zich verder te 

kunnen ontwikkelen.  

Tot ziens bij de Zeepaarden! 
 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Letter van de week is de i van ik dans.  

Kinderen mogen dingen meenemen die met de i beginnen of waar de i in zit.  

 

Inschrijven voor ouder gesprekken: 

Sinds gisteren staan de inschrijvingen voor de 15-minuten gesprekken open. Denkt u 

er aan om in te schrijven?  

 

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 kant 

van de parkeerplaats de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school 

voor de klassen vrij blijft. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: juf Maaike  en juf Marisca zijn in groep 1/2 a 

Donderdag: fruitdag 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vrijdag: dansdag/carnaval 

 

Agenda 

- 22 feb   Start voorjaarsvakantie 

- 3 mrt     Gesprekken  

- 5 mrt     Gesprekken 

- 9 mrt     Gesprekken 

- 6 apr     Fotograaf op school 

- 10 apr   Goede vrijdag 

- 13 apr   2e Paasdag 

 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Letter van de week is de D van dans.  

Kinderen mogen dingen meenemen die met de D beginnen of waar de D in zit.  

 

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 kant 

van de parkeerplaats de zaal binnenkomen, zodat de looproute door de school 

voor de klassen vrij blijft. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Gym groep 3  

Dinsdag: 

- Oudergesprekken in de avond  

Woensdag: 

- Gym groep 2  

- Oudergesprekken in de ochtend  

Donderdag: 

- Fruitdag  

Vrijdag: 

- Dansdag / Carnaval  

- Kinderen mogen verkleed komen.  

- Laatste dag juf Arianne  

 

Agenda 

- 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 apr   Koningsspelen  

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 4 

Flessen verzamelen voor de dieren in Australië: 

De kinderen uit groep 4 hebben de afgelopen weken heel veel flessen ingezameld 

voor de dieren in Australië. In totaal hebben ze EUR 171,75 opgehaald. Echt een 

heel mooi bedrag! 

 

Inschrijven voor oudergesprekken: 

Sinds gisteren staan de inschrijvingen voor de 15-minuten gesprekken open. Denkt u 

er aan om in te schrijven?  

 

19 februari is er tijdens de inloop een moment om de kunstwerken die uw kinderen 

hebben gemaakt de afgelopen weken te komen bekijken. Van 830 – 845 bent u 

welkom in de klas.  

 

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  

02 mrt     Start school na de voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-avond 

05 mrt   Gesprekken-middag  

09 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-avond 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Juf Nanda en gym 

Dinsdag: Juf Christel 

Woensdag: Juf Nanda - inloopkwartier 

Donderdag: Juf Christel 

Vrijdag: Juf Nanda en gym - dansdag 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 4-5 

Inschrijven voor oudersgesprekken: 

Sinds gisteren staan de inschrijvingen voor de 15-minuten gesprekken open. Denkt 

u er aan om in te schrijven?  

 

19 februari is er tijdens de inloop een moment om de kunstwerken die uw kinderen 

hebben gemaakt de afgelopen weken te komen bekijken. Van 820 – 830 bent u 

welkom in de klas.  

 

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. 

 

Kinderkookcafe 

6 maart gaan 8 kinderen uit groep 4 koken in het kookcafe. Ik ben op zoek naar 2 

ouders die kunnen helpen van 13:00 tot 14:00.  

 

Voor in de agenda:  

21 feb   Carnaval + dansdag  

22 feb   Start voorjaarsvakantie  

02 mrt   Start school na de voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-avond 

05 mrt   Gesprekken-middag  

06 mrt   Kinderkookcafe (groep 4) 

09 mrt   Gesprekken-middag 

11 mrt   Gesprekken-avond 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Gym 

Dinsdag: Gastles kunst (groep 5) 

Woensdag: Inloopmoment ochtend 

Donderdag: Juf Jenneke voor de groep 

Vrijdag: Juf Leonie voor de groep en dansdag 

 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

Sinds gisteren staan de inschrijvingen voor de 15-minuten gesprekken open. Denkt u 

er aan om in te schrijven? 

 

18 feb toets meander thema 3 

06 mrt  toets engels song 4-5-6 

 

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: 

18 feb   Toets Meander thema 3 

21 feb   Schoolfeest + carnaval + dansdag 

22 feb   Start voorjaarsvakantie 

03 mrt   Gesprekken-avond 

05 mrt   Gesprekken-middag + avond 

06 mrt   Toets engels song 4-5-6- 

11 mrt   Gesprekken-middag + avond 

13 mrt   Tennisles ipv gym 

20 mrt   Tennisles ipv gym 

10 apr   Goede vrijdag 

13 apr   2e Paasdag 

14 apr   Studiedag SSBA 

24 apr   Koningsspelen. Hier is ouderhulp voor nodig!  

Informatie volgt later 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym 

Dinsdag: Toets Meander thema 3  

We krijgen vandaag (in herkansing) een gastles over kunst “zwart-wit” om 09.30 uur 

door kunstenares Odine de Kroon 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Dansdag en carnaval 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Sinds gisteren staat de inschrijving voor de 15-minuten gesprekken open. Denk u 

eraan om in te schrijven?  

 

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 Anouk en Jaela klassendienst. 

Dinsdag:  

-We krijgen vandaag (in herkansing) een gastles over kunst “zwart-wit” om 10.30 uur 

door kunstenares Odine de Kroon. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Woensdag: 

-Vandaag hebben de toets van Meander thema 8: Energie 

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

Donderdag: 

-Vandaag hebben Stella, Liam en James hun boekbespreking. 

Vrijdag: 

-Vandaag 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. 

-We wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie! 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 21 februari carnaval/dansdag 

- 22 februari start voorjaarsvakantie 

- 02 maart toets taal blok Nederland 

- 03 maart gesprekken-middag + avond 

- 05 maart gesprekken-middag 

- 09 maart gesprekken middag 

- 09 maart toets Meander thema 3 

- 11 maart gesprekken-middag + avond 

- 12 + 19 maart tennisles bij de tennisvereniging (fiets mee) 

- 19 maart toets Brandlaan thema 3 

- 25 maart Grote rekendag 

- 02 april theoretisch verkeersexamen 

- 10 april Goede vrijdag 

- 13 april 2e Paasdag 

- 14 april studiedag 

- 15, 16 en17 april cito-entree toets 

- 17 april vergadering leerlingenraad 

- 22 april praktisch verkeersexamen 

- 24 april koningsspelen 

- 08 mei toets Engels song 7,8 en 9 

 

Klassendienst 

Thomas en Emma 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag huiswerk nummer 17 inleveren. 

Dinsdag:  

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

Woensdag: 

Donderdag: 

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

- Vandaag hebben Kai en Marthe hun spreekbeurt. 

Vrijdag: 

- Vandaag dansdag/carnaval. Jullie mogen verkleed naar school komen. 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. We maken er een gezellige dag 

van. 

- Vandaag start de voorjaarsvakantie, fijne vakantie allemaal! 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

- 12 + 19 maart tennisles bij de tennisvereniging (fiets mee) 

- 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 zijn de adviesgesprekken. 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

-Vandaag hebben Sven K, Jur en Gitta hun nieuwskring. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

-Vandaag hebben Esmé en Thijs hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben we Engesl SO over song 7. 

-Vandaag hebben we gym, vergeet je gymspullen niet. 

-Vandaag zijn de adviesgesprekken. 

Vrijdag: 

Vandaag 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. 

- Vandaag start de voorjaarsvakantie, fijne vakantie allemaal! 

 

 


