
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 27 

29 juni t/m 5 juli 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 

 

Vacature ouderraad  

 

De ouderraad (OR) bestaat uit acht ouders die zich gezamenlijk inzetten om de 

school te ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten gedurende 

het schooljaar. Denk aan activiteiten rondom de diverse feestdagen en de 

schoolreisjes. 

Binnen de OR komt een plek vrij voor een nieuwe, enthousiaste ouder. Ben je graag 

op een actieve manier betrokken bij de schoolperiode van je kind(eren)? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! Zeker ook als je kind(eren) in de onderbouwgroepen 1 t/m 4 

zit(ten). 

Wil je meer weten over de activiteiten van de OR of wil je je aanmelden als 

eventueel nieuw OR-lid? Neem dan contact met één van de ouderraadleden op, 

stuur een e-mail naar ordekiem@ssba.net of kijk op de website voor meer informatie 

(https://dekiem.ssba.net/wp-content/uploads/2020/02/PDF-Aanmelding-06-

Ouderraad-informatie-2020-02-01.pdf).  

 

Pieter van der Geest 

Kim Borst 

Carla Hoogenboom 
John Bakker 

Brigitte van Rijn 

Arno van der Heijden 

Mary Kerkvliet 

Jet Huigsloot 

Femke Vermeij (leerkracht) 
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Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

Ooeh! Pas op daar zwemt een krokodil in het water. We zingen het lied: “Krokodil 

zwemt in het water…” In het boekje: “Krrrr...okodil” maken we verder kennis met de 

krokodil. Kijk een lange krokodil. Pas je op dat hij niet in je bil bijt? Gelukkig is dit een 

vriendelijke. Hoe lang maak je jouw krokodil? 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 BSO-groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 
Het is zomer, veel kans op lekker zomers weer! Met mooi weer gaan wij graag naar 

buiten om met water te spelen. Wij willen u vragen om bij mooi weer zwemkleding 

en/of droge kleren aan uw kind mee te geven zodat we met water kunnen spelen. 

  

Voor het buitenspelen smeren wij de kinderen in met Nivea factor 30 in. Als uw kind 

niet met deze zonnebrand ingesmeerd mag worden, zou u dan de goede 

zonnebrand willen meegeven met de naam van uw kind erop. Zo kunnen wij u kind 

toch insmeren. 

  

Ook zijn we hard bezig met de planning van de zomervakantie. Het thema van dit 

jaar is Gaan met die liaan! Leuk thema over de jungle waar we veel survival dingen 

van gaan leren. Wij willen u vragen om de vakantie dagen waarop uw kind niet 

komt door te geven via de mail of via het ouderportaal. 

  

Bent of kent u iemand die een leuk beroep uitoefent en een workshop aan onze 

kinderen wil geven in de vakantie? Dan horen wij graag van u en kunnen we dit 

wellicht meenemen in onze vakantieplanning! 
 

Aankomend weekend is het Festiviral Samen uit Samen thuis weekend in 

Roelofarendsveen. Er zijn dan leuke workshops waar de kinderen aan mee kunnen 

doen! Ontdek je creatieve kant en ga mee op reis en maak je eigen Utopia. Of je 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

nu 8 of 80 bent iedereen kan meedoen. Utopia is een ideale wereld die niet bereikt 

kan worden of misschien toch wel? We zijn benieuwd naar jouw ideale wereld! Laat 

je fantasie de vrije loop. Je gaat aan de slag met jouw idee waarbij je kunt tekenen, 

schilderen of een collage kunt maken. De opdracht is hetzelfde, het eindresultaat is 

bij iedereen anders. We helpen je op weg met een suggestie van hoe je dit kunt 

invullen. Samen met Milly Bakker helpen we je op weg! Aanmelden kan via de 

website https://www.festiviral.nl/schedule# 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Wijziging richtlijnen RIVM 

Vorige week hebben wij jullie geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen over een 

neusverkoudheid bij kinderen van 4 en 5 jaar. 

Inmiddels heeft het RIVM dit aangepast. Als kinderen van 6 jaar samen in een klas 

met jongere kinderen zitten, mogen zij ook naar school komen met een 

neusverkoudheid. 

Al onze kinderen mogen dus vanaf dit moment met een neusverkoudheid naar 

school. Er mogen geen andere klachten zijn. 

 

Nog niet van alle kinderen zijn de portfolio’s terug. Graag voor 1 juli mee naar 

school nemen!  

 

Letter van de week is de e van hek. De kinderen mogen spullen meenemen waarin 

deze letter voorkomt. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

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

Donderdag: fruitdag. 

Vrijdag: Studiedag. De kinderen zijn vrij van school vandaag. 

 

Voor in de agenda: 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

06 jul    Deze week zijn de oudergesprekken via bellen 

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: 

 

Nog niet van alle kinderen zijn de portfolio’s terug. Graag voor 1 juli mee naar 

school nemen!  

 

Graag de kinderen schoenen aan laten doen of mee laten nemen op de dagen 

dat ze gym hebben. Op slippers gymmen is niet handig.  

https://www.festiviral.nl/schedule
https://www.festiviral.nl/schedule


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Wijziging richtlijnen RIVM 

Vorige week hebben wij jullie geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen over een 

neusverkoudheid bij kinderen van 4 en 5 jaar. 

Inmiddels heeft het RIVM dit aangepast. Als kinderen van 6 jaar samen in een klas 

met jongere kinderen zitten, mogen zij ook naar school komen met een 

neusverkoudheid. 

Al onze kinderen mogen dus vanaf dit moment met een neusverkoudheid naar 

school. Er mogen geen andere klachten zijn. 

 

 

Voor in de agenda: 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

06 jul    Deze week zijn de oudergesprekken via bellen 

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: 

Groep 2 heeft buiten gym van juf Femke.  

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Fruitdag 

Vrijdag: 

GEEN gym voor groep 3 i.v.m. kamp groep 8 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

Wat een mooie foto’s hebben we gezien van Kikkers en slootdiertjes!  

Aankomende weken gaan we nog meer leren!  

 

We werken met taal aan het thema gek. We zijn hier zo enthousiast over, dat we 

graag een Gekke Haren Dag willen houden.  

Donderdag mag je met ‘gek’ haar op school komen. Niet alle kinderen vinden het 

fijn om met gek haar op school te komen. Dit hoeft ook niet. Het is een spontaan 

idee vanuit de kinderen. 

 

Weekoverzicht: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Maandag: juf Nanda, oudergesprekken 

Dinsdag: juf Nanda, oudergesprekken 

Woensdag: juf Christel 

Donderdag: juf Nanda, oudergesprekken, GEKKE HAREN DAG 

 

Vrijdag: studiedag 

 

Voor in de agenda: 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

06 jul    Deze week zijn de oudergesprekken via bellen 

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: 

We zijn goed begonnen met het thema ‘slootdiertjes’. Wat een mooie foto’s 

hebben we gezien van Kikkers en slootdiertjes! Aankomende weken gaan we nog 

meer leren!  

 

Ik heb al veel portfolio’s terug gehad. Helaas nog niet allemaal. Deze week 

kunnen ze nog ingeleverd worden! 

 

Er waren de afgelopen week in gr4-5 veel kinderen die last hadden van 

verkoudheid en keelpijn. We willen iedereen vragen de kinderen bij klachten echt 

thuis te houden. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  oudergesprekken 

Dinsdag:  oudergesprekken 

Woensdag:  oudergesprekken 

Donderdag:  juf Leonie, toets Brandaan thema 5 (groep 5) 

Vrijdag: studiedag 

 

Voor in de agenda: 

02 jul    Toets brandaan thema 5 (groep 5) 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

06 jul    Deze week zijn de oudergesprekken via bellen 

08 jul    Toets Meander thema 5 (groep 5) 

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 5 

 

Algemene informatie: 

Deze week zijn de kinderen begonnen met lessen over het lichaam. Deze week 

werden de organen besproken. Er staat een heuse pop in de klas waaraan we 

goed kunnen zien waar alle organen zitten. 

Ik heb al veel portfolio’s terug gehad. Helaas nog niet allemaal. Deze week kunnen 

ze nog ingeleverd worden! 

 

Er waren de afgelopen week in gr 5 veel kinderen die last hadden van verkoudheid 

en keelpijn. We willen iedereen vragen de kinderen bij klachten echt thuis te 

houden. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: oudergesprekken 

Dinsdag: 

Woensdag: oudergesprekken 

Donderdag: oudergesprekken 

Vrijdag: 

 

 

Voor in de agenda 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

29 juni Deze week zijn de oudergesprekken via bellen 

08 jul    Toets Brandaan thema 5  

08 juli    Laatste leerlingenraad vergadering 

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 6 

Algemene informatie: 

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

binnenkort aanvullen. 

-Er waren de afgelopen week in gr6 veel kinderen die last hadden van verkoudheid 

en keelpijn. We willen iedereen vragen de kinderen bij klachten echt thuis te 

houden. 

 

Voor in de agenda: 

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: 

-Toets van Brandaan thema 10. 

-Vanmiddag zijn er oudergesprekken via videobellen. 

Donderdag: 

-Vanmiddag zijn er oudergesprekken via videobellen. 

Vrijdag: 

-Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

- Neem allemaal je portfolio weer mee naar school. 

- Neem allemaal je leerboekje verkeer weer mee naar school. 

 

Voor in de agenda: 

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) 

08 jul    Musical groep 8 kijken 

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 

Sophie en Tjibbe 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag hebben we pleinsport. 

Dinsdag:  

-Vandaag hebben we een toets Meander thema 5. 

Woensdag:  

- Vandaag hebben we pleinsport 

Donderdag: 

Vrijdag: 

- Vandaag zijn jullie vrij i.v.m. de studiedag. 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

-Neem allemaal je portfolio weer mee naar school. 

 

Deze week gaan we op kamp. De kinderen worden woensdag 1 juli om 9.00 uur op 

school verwacht. De bagage kan in de auto’s van de ouders die de bagage 

vervoeren. Zodra iedereen er is vertrekken we op de fiets naar het kampterrein aan 

de Poeldijk in Rijpwetering.  

 

 

Voor in de agenda: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

29 jun    Alle kleding en spullen voor de musical moet op school zijn 

01 jul t/m 03 juli Kamp groep 8 

08 jul    Generale repetitie musical 

09 jul    Uitvoering musical voor ouders 

10 jul    Uitvoering musical voor ouders 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

15 jul    Laatste schooldag groep 8, om 12.00 uur worden de kinderen uitgezwaaid 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Vandaag hebben we pleinsport 

Dinsdag: 

Vandaag staat juf Saskia voor de groep 

Woensdag: 

Vandaag vertrekken we naar kamp. Zorg dat je fiets in orde is en denk aan een pet! 

Donderdag: 

Vandaag zijn we op kamp. 

Vrijdag: 

Vandaag komen we terug van kamp. We zijn tussen 15.30 en 16.00 uur weer op 

school.  

 

 


