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Algemene informatie: 
 

COVID-19. 
We zijn nu alweer enkele weken ‘open’ en zoals u begrijpt, hebben ook wij te maken met het risico 
van besmetting. Meerdere groepen hebben inmiddels materialen paraat voor het geval dat een groep 
op stel en sprong huiswaarts gestuurd moet worden. De centrale organisatie en communicatie loopt 
via de directeur van de school. Ik wil u nogmaals met nadruk vragen alle gerelateerde zaken via mij te 
laten lopen ( tonkuiters@ssba.net ) en niet via de groepsleerkracht of via Parro. Zo blijft het voor mij 
overzichtelijk en kan ik op het juiste moment de juiste actie inzetten. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen, schooljaar 2021-2022. 
Het kan zijn dat het aan de aandacht ontsnapt is, maar mocht u een zoon of dochter hebben die in de 
loop van het schooljaar 2021-2022 vier jaar wordt, maar nog niet is aangemeld, dit alsnog doen? Als 
u mij daartoe een berichtje stuurt, zal ik een aanmeldingspakket klaarleggen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

     
Een bericht rondom de ontwikkelingen van het Kindcentrum en het sportpadgebied. 
 

Het is alweer een tijdje terug dat wij een nieuwsbrief hebben gestuurd over de ontwikkeling van KC 
Noord. 
Ondanks alle bezigheden rondom de coronamaatregelen hebben wij goede stappen kunnen zetten 
afgelopen halfjaar. 
 Binnenkort zal er dan ook een nieuwe nieuwsbrief verschijnen met meer informatie.  
Er zijn mooie ontwikkelingen in de gezamenlijke visie van onderwijs en opvang bij KC Noord. En 
daarnaast worden er ook grote stappen gezet binnen het Sportpad. 
Alle gebiedspartners staan achter een masterplan waarin onze gezamenlijke gebiedsvisie is 
opgenomen. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een persbericht met meer informatie 
hierover. 
 

 
Weekagenda: 
 
maandag  08-03 * 
dinsdag  09-03 14.45 uur: Teamvergadering na schooltijd via Teams. 
woensdag  10-03 * 
donderdag  11-03 * 
vrijdag  12-03 Verzending nieuwsbrief 24. 
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Nieuws vanuit de MR: 
 

Op 11 februari heeft de MR (online) vergaderd. We hebben in deze vergadering een korte 
terugkoppeling gekregen van wat er is besproken in de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad van alle SSBA scholen). In de GMR is een gesprek gevoerd met leden van 
de raad van toezicht, onder andere over het verloop van het schooljaar tot dan toe, over het 
onderwijs op afstand en de noodopvang in de periode dat de scholen dicht waren. Verder is in de 
GMR de begroting voor de komende jaren (2021-2025) besproken en bekrachtigd. 
Verder hebben we besproken dat er op dit moment nauwelijks ontwikkelingen zijn rondom het 
nieuw te bouwen Kindcentrum. Wel is er de afgelopen periode in het huidige gebouw het een en 
andere gedaan aan onderhoud. Zo zijn alle toilet in het gebouw grondig gereinigd en waar nodig 
zijn dingen opgeknapt en/of vervangen. Ook is de vloerbedekking gereinigd. Voor de komende tijd 
staat nog de vervanging van de oude plafondplaten op de planning en wordt het noodgebouw 
waar groep 7 gebruik van maakt opgeknapt. 
Tot slot hebben we nog kort gesproken over de heropening van de school en de begroting voor 
komend jaar. Op 15 april staat de volgende MR-vergadering gepland.  
 
Verstrijken zittingstermijn: 
Sinds 2018 ben ik (Annelies Castelein, moeder van Nijs, groep 6 en Cis, groep 1/2B) lid van de MR, 
sinds dit jaar als secretaris wat betekent dat ik zorg voor de agenda vooraf en de notulen achteraf. 
Omdat ik sinds 2018 lid ben zit mijn (eerste) termijn er na de zomervakantie officieel op. Ik zou er 
graag nog een termijn aan vast plakken. Ik vind het namelijk heel interessant om mee te denken 
over alle ontwikkelingen op de huidige school, maar ook omtrent het nieuw te bouwen 
Kindcentrum. Aangezien daar de afgelopen jaren al het nodige over gesproken en besproken is, lijkt 
het mij prettig om de kennis die ik daarover heb opgedaan ook de komende tijd in te zetten en 
verder mee te blijven denken en praten over het nieuwe Kindcentrum. 
Maar omdat mijn termijn verloopt, horen we als MR graag of er andere ouders zijn die ook 
interesse hebben om lid te worden van de MR. Reacties zijn welkom op mrelckerlyc@ssba.net.       
 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Wij hebben een hele gezellige week gehad en zijn begonnen met het thema Dinosaurus.  
Waar komen ze vandaan, hoe leven ze, hoe zien ze eruit en nog meer bijzonderheden komen aan bod. 
Als kinderen thuis spullen van of over dino's hebben, zijn deze van harte welkom in de groep. Wel 
graag voorzien van naam zodat ze na dit thema terug kunnen naar de rechtmatige eigenaar. 
Omdat sommige kinderen af en toe een ongelukje hebben en wij niet voldoende reservekleding 
hebben, willen wij u vragen om een reservesetje kleding standaard in de tas te stoppen. 
De letter van de week is de n van neus. De lettermuur is nog niet echt gevuld dus spulletjes zijn van 
harte welkom. 
 
Fijn weekend allemaal! 
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Groep 3: 
Na een weekje krokusvakantie, zijn wij weer fris en fruitig begonnen.  
We zijn gestart met kern 8 van Veilig Leren Lezen. De ouderbrief is per mail aan u verstuurd. We 
oefenen deze periode veel met spelling aan de hand van 'Staal' en dictee. We mochten deze week het 
dictee met een whiteboardstiftje op een gelamineerd vel maken, feest! De kinderen vonden het erg 
leuk.  
Daarnaast hebben wij vrolijke zonnetjes met knijpertjes geknutseld. Vanaf volgende week zullen er 
iedere week leerlingen aan de beurt zijn voor 'het zonnetje van de week'☀. Die leerlingen worden die 
week in het zonnetje gezet. Klasgenootjes schrijven complimenten op een briefje, die aan de knijpers 
op het zonnetje worden gehangen. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld en de kinderen ervaren hoe 
fijn het is om complimenten te geven en te krijgen.  
Verder is er een begin gemaakt met afnemen van de AVI leestoetsen.  
Volgende week zullen we starten met de CITO toetsen van rekenen, spelling, begrijpend luisteren en 
woordenschat.  
Fijn weekend allemaal!  
 
Juf Demi  

 
De groepen 4: 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer aan de slag gegaan. Met taal hebben we thema Slapen 
afgesloten en zijn we gestart met het thema Gek. De woordenschatwoorden krijgen de kinderen 
volgende week mee naar huis. Met rekenen hebben we een tangrampuzzel gemaakt, best nog lastig! 
Ook het rekenen met geld en de tafels zijn flink aan bod gekomen. Met spelling zijn we gestart met 
blok 6. We hebben nu alle 12 categorieën van groep 4 geleerd en gaan nu aan de slag met meerdere 
categorieën in één woord en deze week hebben we het zelfstandig naamwoord geleerd (grammatica). 
Komende week starten we met de schriftelijke CITO toetsen. Verdeeld over drie weken komen alle 
vakgebieden aan bod. De toetsen worden 's ochtends afgenomen en dit gebeurt voornamelijk 
klassikaal. We willen u vragen om hiermee rekening te houden met bijvoorbeeld het maken van 
tandartsafspraken. Voor kinderen die in quarantaine zitten wordt een passende oplossing gezocht, 
komt helemaal goed! 
 
Fijn weekend, juf Aukje, juf Carla, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
Deze week zijn we met taal verder gegaan met het thema: Draaien. We hebben bijvoorbeeld geleerd 
wat de onderdelen zijn van onze fiets! We hebben buiten gerekend en geoefend met geld. Dat was erg 
leuk en leerzaam! Met spelling hebben we besproken wat de verleden tijd is en de tegenwoordige tijd. 
Dat was nog lastig. We kunnen bijna allemaal tot 20 tellen in het Engels, goed gedaan allemaal! In de 
klas hangen mooie tekeningen over bloemen in de lente, dat ziet er weer gezellig uit!  
Sommige kinderen hebben een ander plekje in de klas gekregen, het is nog even zoeken naar de goede 
balans! Naast gezellig moet het natuurlijk ook een goede 
werkplek zijn. 😉😉 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
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Groep 6: 
Deze week hebben we op woensdag buiten een aantal spellen gedaan in plaats van gym in de 
sporthal. Handig om die dag makkelijke kleding aan te hebben. Dan kunnen we dit volgende week 
woensdag weer doen. Ook op maandag wordt er buiten gegymd. 
Met taal gingen we verder met het thema Spijsvertering. We leren over de "Schijf van vijf", over 
gezonde voeding. Ook een dagje zonder vlees is niet verkeerd. Misschien iets voor volgende week, dan 
is het namelijk de "week zonder vlees". We horen graag of jullie misschien ook een "vleesvervanger" 
lekker vinden. 
Tijdens spelling is er aandacht voor het kilowoord met -ieel en - iaal. Jullie weten er zelf ook veel te 
noemen. Ook plaatsen we de komma op de goede plaats in de zin. 
We zijn ook gestart met een nieuw boek van Atlantis. Dit keer is het thema "Tot op de bodem". We 
lezen verhalen over het leven in de zee. We leren over verschillende soorten haaien bijvoorbeeld. 
Inmiddels hebben we de Woordenschattoets van Cito gemaakt. Volgende week gaan we verder met 
spelling en begrijpend lezen. 
Jullie hebben allemaal de datum van jullie boekenbeurt mee naar huis gekregen met informatie over 
de aanpak. Succes met voorbereiden! We starten in de week van 15 maart. 
Huiswerk dinsdag 9 maart: herkansing Topo (voor een aantal kinderen). 
Kopieerblad rekenen met onder andere breuken. 
Volgende week maandag 8 maart staat juf Yvonne Bongers voor de groep. 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
Na een weekje vakantie met heerlijk weer, was het fijn om (bijna) iedereen weer in de klas te zien. 
We hebben deze week afwisselende activiteiten gedaan. Zo hebben we geoefend voor de Cito 
Entree, werkwoordspelling herhaald en hebben we oppervlakten op het schoolplein gemeten. 
Verder hebben we woordenschat van Flits geoefend, is de kennis van verkeersborden getoetst en 
hebben we de Cito Woordenschat afgenomen. Maar het hoogtepunt deze week was toch wel het 
foto's maken! Er zijn prachtige foto's gemaakt! Vergeten jullie niet om de foto naar de juf te 
mailen? Dan gaan we volgende week aan de slag met de artikelen. We hebben ook al heel veel 
gave optische illusies mogen ontvangen!  
Volgende week gaan we verder met de Cito-toetsing. We gaan aan de slag met rekenen en 
AVI/DMT- lezen. 
 
Vandaag hebben alle kinderen een 'in geval van quarantaine' werkboekje mee naar huis gekregen. 
Dit is alleen voor als uw kind/de klas thuis komt te zitten vanwege een positieve coronatest in de 
klas. Dus bewaar het boekje op een handige plek zodat het niet kwijt raakt, maar er mag alleen in 
gewerkt worden als uw kind onverhoopt in quarantaine moet. Ook is er een blad meegegaan met 
de woorden van taal. Deze kunnen worden geoefend voor de toets op 15 maart. 
 
Huiswerk: 
Di 9 maart: verkeersborden blz 4 & 5 
Ma 15 maart: taaltoets Flits. 
 
Groetjes en fijn weekend van de juffen van groep 7! 
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Groep 8: 
Na een fijne voorjaarsvakantie zijn we deze week weer hard aan de slag gegaan. We zijn de 
spreekbeurten aan het afronden en we zijn ook al begonnen met de Cito M8 toetsen. Sommige 
onderdelen van deze Cito M8 toetsen maken we digitaal, andere ‘gewoon’ op papier. 
Mocht het gebeuren dat uw kind ziek thuis komt te zitten, dan kan vanuit huis altijd gewerkt worden. 
In Gynzy kan gewerkt worden aan rekenen en spelling, in de Werelden of in de speciale Bundels. 
Ook vakken als aardrijkskunde, Nieuwsbegrip en Engels kunnen digitaal gemaakt worden via  
Cloudwise. 
Mocht het gebeuren dat onze hele klas tegelijk thuis moet blijven in verband met een corona 
besmetting, dan zorgen wij dat de agenda in Classroom weer ingevuld is en geven wij weer online les. 
Hiervoor is wel een digitaal device nodig. Dat kan dan eventueel weer van school geleend worden. 
 
Huiswerk: 
Vrijdag12-03: Huiswerkblad rekenen maken. 
 
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
5-3 Joy van der Meer (2014) 3 
8 Jana Chelah (2016) 1/2C 
10 Joëlle Mooijekind (2010) 7A 
12 Arian Amiri (2011) 6 
12 Seth Oomen (2009) 8 
12 Luuk Zondag (2015) 1/2B 

 

 
  


