
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 26 

22 juni t/m 28 juni 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 
 

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

 

Komende week komt de Giraf voorbij. We lezen het boek: “Een giraf kan niet 

dansen”, op een interactieve manier. Door middel van knuffels en andere 

attributen, maken we het verhaal levendig. In het liedje: “Ze kunnen zeggen wat ze 

willen…” leren we dat de giraf een hele lange nek heeft. We gaan proberen een 

toren te bouwen die net zo lang is als de nek van de giraf. 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Nieuwe richtlijn RIVM 

Het RIVM heeft een nieuwe richtlijn opgezet rond neusverkoudheid bij kinderen tot 6 

jaar. 

Kinderen van 4 en 5 jaar mogen weer naar school komen als zij een 

neusverkoudheid hebben. Zij mogen dan geen andere klachten, zoals koorts of 

benauwdheid hebben. Dan moeten de kinderen thuisblijven. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Denkt u eraan de portfolio’s mee te geven deze week? 

 

Letter van de week: 

We werken verder met de letter h. De kinderen mogen spullen meenemen waarin 

deze letter voorkomt 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: juf Maaike staat voor groep 1/2  a. 

Donderdag: fruitdag. 

Vrijdag: juf Annelies staat voor groep 1/2  c. 

 

Voor in de agenda: 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

06 jul    Deze week oudergesprekken via bellen (inschrijven via parro) 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

 

Nieuwe richtlijn RIVM 

Het RIVM heeft een nieuwe richtlijn opgezet rond neusverkoudheid bij kinderen tot 6 

jaar. 

Kinderen van 4 en 5 jaar mogen weer naar school komen als zij een 

neusverkoudheid hebben. Zij mogen dan geen andere klachten, zoals koorts of 

benauwdheid hebben. Dan moeten de kinderen thuisblijven. 

 

 

Denkt u eraan de portfolio’s mee te geven? 

 

Groep 3 gaat deze week verder met de Cito E3 toetsen.  

 

Willen jullie eraan denken de kinderen op de gymdagen schoenen aan te doen 

waarop ze kunnen gymmen? Laarzen en slippers zijn niet handig.  

 

De letter van de week voor groep 2 is de lette h. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Groep 2 buiten gym van juf Femke 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: Fruitdag 

Vrijdag: Groep 3 buiten gym van juf Femke 

 

Voor in de agenda: 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

06 jul    Deze week oudergesprekken via bellen (inschrijven via parro) 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Denkt u er aan het portfolio mee te geven naar school? 

Groep 3 gaat deze week verder met de Cito E3 toetsen.  

 

Nieuwe richtlijn RIVM 

Het RIVM heeft een nieuwe richtlijn opgezet rond neusverkoudheid bij kinderen tot 6 

jaar. 

Kinderen van 4 en 5 jaar mogen weer naar school komen als zij een 

neusverkoudheid hebben. Zij mogen dan geen andere klachten, zoals koorts of 

benauwdheid hebben. Dan moeten de kinderen thuisblijven. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Deze week gaan we verder met de afname van de Cito E3 toetsen. 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 

 

Voor in de agenda: 

29 jun   Deze week oudergesprekken via videobellen 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

Neem allemaal je portfolio mee. We hebben er al heel veel ontvangen.  

 

Wat weten we al veel over de diertjes in de sloot. Vooral over de kikker! De klas 

heeft kennis gemaakt met het maken van onderzoeksvragen. Ze hebben een 

filmpje gekeken over de kikker en hebben samen de vragen beantwoord in hun 

groepje. Wat deden ze dit goed zeg! Iemand had zelfs een foto van een kikker 

meegenomen! Aankomende week gaan we weer verder werken over de kikker.  

 

We oefenen extra goed met het klankgroepenwoord(regel 10) en het 

langermaakwoord (regel 8) van spelling in de klas. Dit zijn lastige regels, maar ze 

lukken steeds beter! 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Deze week gaan we verder met de cito-toetsen.  

 

Als kinderen thuis een leuk boek hebben om op school te lezen, mogen ze dit 

uiteraard meenemen!  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: juf Nanda 

Dinsdag: juf Nanda 

Woensdag:juf Christel 

Donderdag: juf Nanda 

Vrijdag: juf Nanda 

 

Voor in de agenda: 

29 jun   Deze week oudergesprekken via videobellen (intekenlijst via Parro komt nog) 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Neem allemaal je portfolio weer mee terug naar school. Dan kunnen we het 

binnenkort aanvullen. 

 

Voor in de agenda: 

29 jun   Deze week facultatieve oudergesprekken via videobellen 

01 jul    Toets Brandaan thema 10 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

08 jul    Laatste leerlingenraad-vergadering (tijdens schooltijd) 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week gaan we verder met de afname van de Cito Eind 6 toetsen. 

Dinsdag:  

- 

Woensdag: 

-Leerlingenraad-vergadering (tijdens schooltijd) 

Donderdag: 

- 

Vrijdag: 

-Toets Meander thema 10 

  

Groep 7 

Algemene informatie: 

- Neem allemaal je portfolio weer mee naar school. 

- Neem allemaal je leerboekje verkeer weer mee naar school. 

 

Meidenvenijn 

De lessen meidenvenijn die zouden starten op 30 maart worden verschoven naar 

begin volgende schooljaar.  
 

Voor in de agenda: 

22 jun   Huiswerk nummer 28 inleveren 

24 juni   Leerlingenraad (onder schooltijd) 

25 jun   Toets Brandaan thema 5  

29 jun   Deze week starten we met de oudergesprekken via videobellen 

30 jun   Toets Meander thema 5  

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

06 jul    Toets taal blok geluk 

08 jul    Leerlingenraad (onder schooltijd) 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Klassendienst 

Vinnie en Tara 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Deze week gaan we verder met de Cito toetsen. 

- Mees heeft zijn boekbespreking. 

- Vandaag huiswerk nummer 28 inleveren (laatste keer huiswerk). 

- Vandaag hebben we pleinsport 

Dinsdag:  

-Vandaag hebben Fem en Kiomi hun boekbespreking. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Woensdag: 

-Vandaag hebben Gijs en Sterre hun boekbespreking.  

- Vandaag hebben we pleinsport 

Donderdag: 

-Vandaag hebben we een toets Brandaan thema 5 

Vrijdag: 

- 
 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 


