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Algemene informatie: 
 

Het tweede rapport van dit schooljaar. 
Het jaar 2021 is begonnen met een tweede periode ‘Onderwijs op afstand’. Het thuisonderwijs heeft 
veel gevraagd van ouders/verzorgers en leerkrachten. Ik wil nogmaals benadrukken dat wij heel 
dankbaar zijn voor alle inzet en inspanningen die verricht zijn om er toch het beste van te maken. 
Binnenkort krijgt uw zoon of dochter een speciale versie van het rapport mee naar huis. Dit bestaat 
voor de groepen 3-8 uit een geschreven verslag van de leerkracht en een uitdraai van de CITO-Midden 
toetsen. Deze toetsen worden normaal gesproken in januari afgenomen. Nu zijn de toetsen voor het 
leerlingvolgsysteem in maart afgenomen.  
Ook de kleuters krijgen een aangepast kleuterrapport.  Dit rapport is gebaseerd op de 
observatielijsten die in de kleutergroepen gebruikt worden. 
Daarnaast heeft in de periode van het thuisonderwijs in de onderbouw en de bovenbouw het 
lesaanbod voornamelijk digitaal plaatsgevonden. Hierdoor hebben de leerkrachten de kinderen op 
afstand kunnen volgen, maar blijft het lastig om hier een oordeel over te geven, omdat er geen 
toetsen zijn afgenomen.  
Vandaar dat we hebben gekozen voor een ‘alternatief’ tweede rapport. We hopen dat het derde 
rapport wel weer op de gebruikelijke manier tot stand kan komen, met beoordelingen per schoolvak 
en 10- minutengesprekken (wel of niet digitaal). 
De reguliere gesprekken naar aanleiding van het tweede rapport komen te vervallen. De mogelijkheid 
om een gesprek (digitaal of telefonisch) aan te vragen met de leerkracht bestaat echter wel. Neemt u 
hiervoor te zijner tijd contact op met de groepsleerkracht van uw kind. 
Verkouden en werken/school. 
Momenteel hebben veel kinderen en leerkrachten last van een verkoudheid. Normaliter is dit niet 
bijzonder in deze tijd van het jaar. Het is heel vervelend dat de symptomen van verkoudheid lijken op 
de symptomen van het coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken. Dit betekent dat de overheid haar 
burgers aanraadt om voorzorgsmaatregelen te treffen (thuisblijven en preventief testen). Zodra de 
testuitslag negatief is mogen kinderen direct naar school en moeten leerkrachten direct weer aan het 
werk (ook al is men nog verkouden). Verkoudheid is nml. geen reden om thuis te blijven. Het is anders 
als een kind of leerkracht koorts heeft of zich flink beroerd voelt. Dan moet thuisgebleven worden. Dit 
heeft echter niets met de heersende pandemie te maken, maar is gewoonlijk ook al de regel. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  29-03 Theoretisch verkeersexamen voor de groepen 7. 
dinsdag  30-03 Bouwvergadering na schooltijd. 
woensdag  31-03 * 
donderdag  01-04 Verzending nieuwsbrief 26. 
vrijdag  02-04 Goede Vrijdag, de leerlingen zijn vrij. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Onze groepen zijn inmiddels weer heerlijk in de Paasstemming gebracht. De lokalen zijn versierd met 
paastakken, zelf hebben de kinderen mooie paasmandjes en tekeningen gemaakt.  
Op donderdag hadden wij zelfs echte kuikentjes in de groep. 
De komende week werken wij nog een weekje over lente/Pasen, het is een kort weekje en de letter van 
de week is nogmaals de j van juf. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
 

 
Groep 3: 
Deze week hebben wij kern 8 van Veilig Leren Lezen alweer afgerond. Wat gaat de tijd toch snel. 
Volgende week zullen we starten met kern 9. Het thema van deze kern is: 'Hoe kan dat?'. In deze kern 
leren de kinderen allerlei zaken over techniek en gaan we aan de slag met proefjes. De ouderbrief is 
per mail aan u verstuurd. Verder hebben wij de hele week lang, iedere dag, dezelfde tekst gelezen over 
een roodborstje. Het doel hierbij is dat de kinderen de tekst steeds makkelijker kunnen lezen en 
worden gaan herkennen. Ze vonden dit erg leuk en konden de tekst aan het einde van de week echt 
snel oplezen, gaaf! Volgende week gaan we met een nieuwe tekst aan de slag.  
Met rekenen zijn wij bezig met het automatiseren en maken van sommen en splitsingen op tempo. We 
oefenen hiervoor veel in Bareka. Daar kunnen de kinderen werken aan hun rekenmuur. Zodra ze een 
onderdeel (op tempo) beheersen, worden de blokjes in de muur groen en kunnen ze verder werken aan 
nieuwe onderdelen. De kinderen gaan hier gemotiveerd mee aan de slag.  
Wij leerden met staal een nieuwe categorie: het luchtwoord. De regel hierbij is: een korte klank + cht. 
Behalve bij: hij ligt, hij legt en hij zegt. Best een lastige categorie dus we blijven hier veel mee oefenen.  
Het doel van Kwink deze week was: ik kan leuk spelen op het schoolplein. Vragen hierbij waren:  

• wat doe je als je iemand alleen ziet staan?  

• wat nou als iemand het spelletjes dat jij graag wilde spelen, niet mee wil spelen? 

• welke spelletjes kunnen we spelen op het schoolplein?  

De zonnetjes van de week waren Joy en Nathan. Wat hebben ze veel complimentjes ontvangen! Mooi 
om te zien hoe de kinderen hiermee werken en elkaar in het zonnetje zetten.  
 
Fijn weekend allemaal!  
Juf Demi  
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De groepen 4: 
Wat een lekker weekje hebben we weer achter de rug. Met Atlantis zijn we gestart aan het blok 'Speel 
je mee?' Heerlijk om elke dag met elkaar te praten en te lezen over spelen en spelletjes doen! Met taal 
werken wij over het thema 'Gek'. Zo hebben we onder andere gepraat over gewoontes van mensen. 
Het schooluniform voor Engelse kinderen, de Longneck vrouwen in Thailand die ringen om hun nek 
dragen als schoonheidsideaal en bijvoorbeeld eten maken, jezelf wassen en het toilet doorspoelen 
allemaal met water uit een rivier. Ieder heeft zo zijn eigen gebruiken. Aan de hand van een 
denkgesprek hebben we vertelt wat we van iets vinden en hebben we goed naar elkaar geluisterd. 
Tijdens het rekenen hebben we leren klokkijken met kwartieren. Ook was er deze week weer even 
extra aandacht voor de tafels. Regelmatig opfrissen blijft belangrijk. Natuurlijk gaan we hier nog 
verder mee oefenen! Met het lekkere weer was het ook tijd voor een lekkere buitenopdracht. De foto's 
hiervan heeft u via Parro al gehad. Voor meer informatie rondom de tweede rapportperiode verwijzen 
wij u graag naar het algemene stukje in de nieuwsbrief. 
Komende week een kort weekje vanwege het lange Paasweekend. 
 
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje, juf Carla, juf Danny en juf Hanna  
 

 
Groep 5: 
Volgende week gaan we weer veel oefenen met tafel- en deelsommen. Misschien is het goed om nog 
even weer met uw kind de tafels te oefenen! Ook het klokkijken komt weer aan bod! 
Met taal zijn we begonnen met het nieuwe thema: Geld! 
Volgende week krijgen de kinderen de bijbehorende woordenlijst mee. 
Met knutselen hebben een groepswerk gemaakt. Het zijn allemaal verschillende meren geworden, 
geïnspireerd op de Braassemermeer! We hebben bootjes gevouwen, dit op verzoek van Faye en Liene. 
Zij hebben geholpen als het niet lukte met vouwen! Samen hebben we er iets moois van gemaakt! 
Maandag is juf Wieske in de groep, juf Ester doet dan andere taken op school. 
Woensdag is de toets van natuur, op Goede Vrijdag zijn we vrij! 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke 
 
Woensdag 31 maart: Toets van Natuur " Eten om te groeien". De kinderen hebben woensdag de 
bijbehorende tekst mee naar huis gekregen. Succes met leren! 
 

 
Groep 6: 
Deze week zijn we met taal gestart met een nieuw thema, Plankenkoorts. We leren woorden zoals 
acteur, componist, het decor en ovatie. Ook is er gesproken over "auditie doen", best spannend! 
Tijdens geschiedenis gaan we het hebben over de Tweede Wereldoorlog. Ook spannend! De komende 
lessen gaan bijvoorbeeld over het verzet en over Anne Frank, die ondergedoken zat in het Achterhuis 
in Amsterdam. Misschien heb je thuis nog informatie over de Tweede Wereldoorlog. Neem het gerust 
mee en misschien heeft iemand het dagboek wel van Anne. Daar kunnen we dan uit voorlezen. Ook 
met Aardrijkskunde zijn we gestart met een nieuw thema "Uit de fabriek". Hoe worden auto's 
gemaakt? En waarom staan fabrieken waar ze staan? Volgende week gaan we een robot op papier 
ontwerpen. 
Huiswerk: werkblad spelling lange en korte klanken, categorie 10. 
De spreekbeurten zijn volgende week voor: 
Sarah (29/3), Rijk (30/3), Matthijs (31/3) en Mads (1/4). Succes met voorbereiden! 
Vrijdag 2 april zijn jullie vrij. Dan is het Goede Vrijdag. 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
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De groepen 7: 
 Deze week hebben we de Citotoetsen afgerond. Op een paar kinderen na die afwezig waren, is 
iedereen klaar. We hebben deze week weer eens buiten een lesje rekenen gedaan. Het ging over 
procenten en kommagetallen op een getallenlijn. Bij taal zijn we aan het hoofdstuk 'Nederland' 
begonnen. We hebben al veel nieuwe woorden geleerd en gekeken naar verschillende dialecten. 
Volgende week hebben we op maandag het theoretisch verkeersexamen. We hebben er op school al 
veel voor geoefend, maar nog even een laatste keer oefenen thuis kan natuurlijk nooit kwaad! 
 
Huiswerk: 
Maandag: theoretisch verkeersexamen 
Dinsdag: Huiswerkblad verkeer en procenten 
Donderdag: Toets geschiedenis blok 4 
 
Groetjes de juffen van groep 7! 
 

 
Groep 8: 
De Cito M8 toetsen zijn achter de rug. Nu weer over tot de orde van de dag. Daar hoort vanaf 
volgende week ook de musical bij! We gaan dan beginnen met het lezen van de tekst en de liedjes. Als 
we de tekst twee keer gelezen hebben gaan we aan de slag met de rolverdeling. Altijd spannend! 
Ook hebben we samen met de kinderen een leuke invulling bedacht voor de woensdag waarop we 
eigenlijk mee zouden doen met het schoolvoetbaltoernooi. 
Volgende week vrijdag zijn we vrij in verband met Goede Vrijdag, dus een lekker lang weekend. 
Huiswerk: 
Dinsdag 30-03: Taaltoets Portret 
Donderdag 01-04: Engelse woordjes les 15 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De Media Ukkie Dagen 2021 - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 
 
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Ze swipen op de tablet of 
smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. Kinderen beleven hier veel plezier aan en voor 
ouders geeft het af en toe een momentje voor jezelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te 
klein om er wijs mee om te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers is nodig. Tijdens de Media 
Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 2021 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de 
opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ga aan de slag met het ‘Mediamomentje van de dag ‘, 
bezoek een van de vele onlineactiviteiten of bekijk de antwoorden op veel gestelde vragen van ouders.  
Voor meer informatie zie https://www.mediaukkiedagen.nl/ 
 

 
De jarige(en): 
26 maart Luuk Kennis (2015) 1/2A 
26 Robbin Knibbe (2009) 8 
26 Amy Weenink (2012) 4A 
27 Duuk Struive (2010) 7B 
28 Elise de Weger (2012) 5 
29 Manou Hoogenboom (2010) 7A 
1 april Britt van Seggelen (2009) 8 
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