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Algemene informatie: 

 

Oudercafé. 
Graag vraag ik u nogmaals aandacht voor ons oudercafé van 8 februari. We hebben al een aantal 
aanmeldingen, maar helaas nog niet genoeg. 
We zouden het erg op prijs stellen indien u zou willen komen! 
 
De Nationale Voorleesdagen 2018. 
Voorlezen is een feestje! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag 
samen een prentenboek bekijkt. Voorlezen stimuleert de fantasie. Daarnaast heeft voorlezen een 
positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Je kunt er niet lang genoeg mee doorgaan! 
Van woensdag 24 januari t/m 3 februari vinden de Nationale Voorleesdagen 2018 plaats. De 
Nationale Voorleesdagen worden elk jaar rond eind januari, begin februari gehouden. Er wordt dan 
vooral aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en daarom 
door anderen worden voorgelezen. Het prentenboek van het jaar is dit jaar "Ssst! De tijger slaapt" 
van Britta Teckentrup. Dit boek maakt deel uit van de Prentenboeken Top Tien 2018. Dit zijn boeken 
die naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten bieden voor 
interactie met jonge kinderen en voor verwerking in hun spel. Wij hebben ze ook en gaan er met veel 
plezier mee aan de slag! Zie voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld de Prentenboeken Top 10, het 
Prentenboek van het jaar en voorleestips, http://www.nationalevoorleesdagen.nl 
Wist u dat kinderen tot en met 17 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek (exclusief 
eenmalig €3,50 inschrijvingskosten)? 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  22-1 * 

dinsdag  23-1 Na schooltijd: teamvergadering. 

woensdag  24-1 * 

donderdag  25-1 Speelgoedmiddag groep 1/2. 

vrijdag  26-1 Verzending nieuwsbrief nummer 20. 
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Rembrandt van Rijnsingel 19 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
We zijn deze week weer veel over robots te weten gekomen. We hebben bee-bots 
geprogrammeerd om bepaalde routes te lopen. Dit lukt al heel goed. Met blokken, klei en 
mozaïekfiguurtjes maken wij de mooiste robots.  
Volgende week werken we verder met het thema robots en machines.  
De letter van de week is de van emmer. Spullen voor de lettermuur zijn weer van harte welkom.  
Vrijdag hebben wij kunnen schitteren op het podium tijdens toneeldag. We hadden leuke liedjes 
over robots en uitvindingen.  
Volgende week donderdag 25 januari is het speelgoedmiddag. De kinderen mogen iets leuks van 
thuis meenemen.  
Nezih is deze week begonnen in groep 1/2A. We wensen hem veel plezier op de Elckerlyc.  
Het werken in de CITO-boekjes ging goed. We gaan dit volgende week op dinsdag en donderdag 
nog een keer doen.  
 
Fijn weekend! Groetjes, De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Afgelopen woensdag hebben wij een bezoek gebracht aan het museum van Volkenkunde. Wij 
hebben gezien hoe een indiaan eruitziet, dat er heel veel verschillende indianen zijn en dat zij 
vroeger ook verschillend leefden. We zijn met de zalmen meegezwommen naar de Noordwestkust 
van Noord-Amerika. Daar stond een huis met een totempaal ervoor. De indianen die in dit soort 
huizen wonen, vieren een heel bijzonder feest: het Potlachfeest. Dat feest hebben wij ook gevierd; 
met maskers, verhalen, dansen en muziekinstrumenten van de indianen van de Noordwestkust. Het 
was een leuk en leerzaam uitje. Alle moeders heel hartelijk bedankt voor het rijden en begeleiden! 
Wellicht leuk om thuis nog even te vragen welke indianennaam uw kind voor zichzelf bedacht 
heeft. 
Afgelopen donderdag was meester Wessel voor het laatst bij ons in de groep. Als 
afscheidscadeautje hebben wij een uitzwaaiboekje voor hem gemaakt. Wij hebben de week 
gezellig afgesloten met een toneelvoorstelling.  
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
Volgende week starten de Nationale Voorleesdagen.  
In groep 4B staan de prentenboeken van Sam & Julia centraal. Dit zijn twee muizen die allerlei 
avonturen beleven in hun muizenhuis. Komende weken gaan we ook ons eigen muizenhuis maken. 
Hiervoor hebben we allerlei klein (!) kosteloos materiaal nodig om leuke meubels en andere 
attributen te maken om ons muizenhuis mee in te richten. Via de volgende link kunt u alvast wat 
ideeën op doen en zien wat de bedoeling is  https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3715/Karina .  
Misschien zijn er ouders die het leuk vinden om ons hierbij te helpen? We knutselen op 
maandagmiddag vanaf 14.00 tot 15.15. Stuur dan een mailtje naar juf Danny via 
dannyjansen@ssba.net.  
We hebben weer hard gewerkt aan de Cito's, deze week deden we cito spelling en volgende week 
gaan we verder. Vergeet de tafel van 2, 5, en 10 niet te oefenen.   
Deze week was juf Willemijn in groep 4B voor het laatst. We fijn afscheid genomen. Juf Charlotte is 
a.s. dinsdag voor het laatst in groep 4A. We willen de stagiaires bedanken voor hun inzet en de 
leuke lessen.  
Toneel was erg leuk, de kinderen hebben goed opgetreden en genoten van de andere groepen.  
 
Fijn weekend, de juffen van groep 4! 

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3715/Karina
mailto:dannyjansen@ssba.net
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Groep 5: 
Deze week zijn wij begonnen met het maken van de Cito-toetsen. Volgende week staan er hiervan 
nog een aantal op het programma. De kinderen vinden het duidelijk spannend om deze toetsen te 
maken. Maar het is fijn om te zien dat zij graag willen laten zien dat zij de stof goed beheersen. 
Ook zijn wij begonnen met de boekenbeurten. De komende maand staat er iedere dag een 
boekenbeurt op het programma. Op de deur van het lokaal hangt een lijst met wie welk boek heeft 
gekozen. 
Verder nemen wij afscheid van juf Vera. Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel 
succes op haar volgende stage. 
 
Juf Clara, juf Yvonne en meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we de Citotoets van rekenen voor een deel gemaakt. Daar gaan we volgende 
week mee verder. Volgende week maken we ook Cito spelling af en gaan we starten met 
begrijpend lezen.  
Woensdag zijn we naar de Kiem geweest voor een voorstelling van het "Verteltheater". Het was 
fantastisch! De kinderen mochten helpen om het verhaal te vertellen, met een hoofdrol voor Nick 
als Remi. Er staan ook foto's op Facebook. Ouders, bedankt voor het rijden en begeleiden! 
Vrijdag was er toneel. We hebben met een de hele groep gedanst op "Swish". We hebben eerst 
heel hard geoefend met "Just Dance". Naomi, Linda en Douae hebben gedanst en geturnd op het 
podium. Knap gedaan allemaal. 
Vandaag heeft juf Claudia afscheid genomen. We wensen haar veel succes met haar nieuwe stage 
en tot ziens! 
Huiswerk: 
Maandag 21 januari: stencil over drukke dagen, ga fietsen, lees een boek, lach tot je buikpijn hebt 
en nog veel meer. Wel doen hoor! 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Wat een stormachtig weer was het deze week! Gelukkig hebben wij woensdag, tussen de buien 
door, heerlijk buiten kunnen rekenen! Overal op het plein waren rekensommen te vinden; 'Het 
Zweeds ren/rekenspel'. Iedereen was zeer enthousiast aan het rekenen (en oefende stiekem met de 
vraagstelling van Cito Rekenen!).  
Meester Frank was deze week voor het laatst bij ons in de groep. Wij wensen hem veel succes met 
de opleiding. Vanaf februari komt er weer een andere stagiaire bij ons in de groep. 
 
Afgelopen week is de Cito DMT afgenomen, evenals woordenschat en het eerste deel van 
begrijpend lezen. Volgende week staat rekenen en het tweede deel van begrijpend lezen op het 
programma. Ook worden sommige kinderen nog getest op Avi. Meer dan je best kan je niet doen! 
Een goede concentratie helpt ook veel.  
 
Aanstaande donderdag is de schoolarts op school. Fijn dat alle ouderbrieven al ingeleverd zijn. 
 
Huiswerk: 
Maandag toets A ‘kunde H4; Parijs 
Boekenbeurten: Chayenne, Koen, Diego, Serena en Lucas. 
Het 2e docu-werkstuk moet vrijdag 9 maart ingeleverd zijn. 
 
Maak er een fijn en relaxed weekend van! 
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Groep 8: 
Alweer een week veel met cito toetsen achter de rug. En nog steeds doet iedereen goed zijn best! 
Ook zijn we deze week begonnen met de boekenbeurten.  
Veel kinderen zijn al naar de open dagen van de middelbare scholen geweest. We horen 
enthousiaste verhalen over de Bona, het Visser, het Da Vinci en andere scholen.  
Celeste en Olivia, leerlingen van vorig jaar, zitten nu beide in de brugklas van het Da Vinci in Leiden. 
Deze week zijn ze in onze klas op bezoek geweest en hebben verteld hoe het toe gaat op in de 
brugklas van hun school. Ze hebben het daar erg naar hun zin. 
Vrijdagochtend hadden we weer toneel. Groep 8 heeft de rest van de school verrast met een leuk 
lied en een spetteren dansje! Dat belooft wat voor de musical straks…. 
Boekenbeurten: 
Maandag 22-01: Roel en Griet 
Dinsdag 23-01: Imane 
Woensdag 24-01: Soufiane 
Donderdag 25-01: Sebastiaan en Daniël 
Vrijdag 26-01: Milou 
Huiswerk: 
Dinsdag 23-01; Docu werkstuk inleveren. 
 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 

 

De jarige(en): 
19-1 Ilyas Zelliji (2012) 3 

20 Chris van Muyden (2007) 7 

21 Luna Tuithof (2007) 7 

22 Medy van der Meer (2012) 1/2C 

22 Vince van Wijck (2011) 4B 

23 Anoek van der Meer (2010) 4B 

24 Tycho van Klink (2012) 3 

24 Marwa Zelliji (2010) 4B 

25 Jouke Kooistra (2006) 8 
 

 

Ingezonden berichten: 
Après-ski zwembadparty. 
  
Het skiseizoen is begonnen, dus dat betekent: après-ski! Het zwembad van De Tweesprong wordt 
op vrijdagavond 9 februari 2018 omgetoverd tot een winters speelparadijs! Er is van alles te 
beleven in het zwembad: rodelen op een band van de glijbaan, klimmen op de ijsberg en rennen 
over de wakkenmat. Daarnaast krijgen de kinderen ook nog een winterse lekkernij in het zwembad 
om het feest compleet te maken! 
  
Wanneer: Vrijdag 9 februari 2018 
Hoe laat: 18:45 tot 20:45 uur 
Voor wie: Kinderen t/m 16 jaar 
Kosten: € 5,50 (voorverkoop gestart!) 
Koop je ticket bij de receptie van De Tweesprong! 
  
Met vriendelijke groet, 
Ricardo de Jong 
PR De Tweesprong 
 

  

 


