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Algemene informatie: 
 

Stand van zaken Covid-19. 
Het was erg fijn dat wij van de week weer ‘gewoon’ naar school konden. Dat is gewoon goed voor de 
kinderen, de leerkrachten en de ouders. Hopelijk kan dit zo blijven. 
Helaas moesten enkele kinderen wel thuisblijven i.v.m. een besmetting binnen het huishouden. Wij 
hopen dat zij snel weer naar school kunnen! 
De persconferentie van vanavond zal naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe regels opleveren voor 
het basisonderwijs, maar mocht dit wel zo zijn, dan zal ik dit weekend een Parro-bericht laten 
uitgaan. 
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben van de week weer een aantal zelftest meegekregen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  17-01 MT-vergadering om 13.30 uur. 
dinsdag  18-01 Stuurgroepvergadering 14.45 uur. 
woensdag  19-01 * 
donderdag  20-01 * 
vrijdag  21-01  Speelgoed mee groepen 1/2.    

Verzending nieuwsbrief 17. 
 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
We hebben een rustige start gehad na en welverdiende vakantie. We hebben naar elkaars verhalen 
geluisterd en waren heel blij elkaar weer te zien.  
We zijn deze week begonnen met het thema Woeste Willem/piraten. Woeste Willem is een piraat met 
een stoer uiterlijk maar stiekem is hij voor heel veel dingen bang. Misschien vindt u het leuk om samen 
met u kind het boek ook te lezen, heeft u het boek niet zelf kunt u via deze link ernaar 
luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=TULp4YmzY9U. 
De letter van de week is de W van Woeste Willem en het cijfer van de week is de 8.  
Vrijdag 21 januari is het speelgoed dag, uw kind mag dan speelgoed van thuis meenemen. Wilt u 
liever geen kleine en kwetsbare dingen meegeven? 
In groep 1/2C is Faith gestart, we wensen haar een fijne tijd bij ons op school.  
Fijn weekend! 
Groetjes van de leerkrachten van groep 1/2 
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Groep 3: 
Wat zijn we weer lekker begonnen deze week, fijn om weer op school te zijn! Helaas toch weer een 
leerling in quarantaine, wel top dat er dan thuis lekker doorgewerkt wordt. Hiervoor hebben we een 
programma beschikbaar dus als er geen klachten zijn kan er toch verder gewerkt worden!  
Deze week zijn we gestart met de laatste kern (6) waarin de laatste letters aangeboden worden, we 
werken langzaam naar het letterfeest toe! Met rekenen hebben we blok 4 afgesloten met de toets, na 
de herhaling en verrijking starten we met deel 2, blok 1. 
Komende maandag krijgen we in het kader van Kunstmenu een gastles "inzoomen met een kwast" 
waar we een schilderij en de werkwijze van Judith van Bilderbeek gaan bekijken. 
Komende week start de CITO toets periode waar we met landelijk genormeerde toetsen gaan werken 
op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend luisteren. Deze toetsen worden ' s ochtends 
afgenomen en we willen u vragen hiermee rekening te houden met het maken van afspraken bij 
bijvoorbeeld tandarts of dokter. (Bij overmacht zoeken we natuurlijk naar een oplossing 😉😉) De 
resultaten van de toetsen worden met u besproken tijdens het 10 minutengesprek in februari. 
 
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny 

 
Groep 4: 
Wat fijn dat we afgelopen maandag na drie weken elkaar niet gezien te hebben weer naar school 
mochten. Gelukkig waren we niet vergeten hoe we moesten werken en zijn we het jaar goed gestart. 
Knap! We hebben allemaal een andere plek in het lokaal gekregen. Dat is wel even wennen. Met 
rekenen zijn we aan het oefenen voor een tafeldiploma. En er zijn ook al verschillende diploma's 
gehaald. Goed bezig dus! Wat leuk om naar aanleiding van een prentenboek (De wolf die uit het boek 
viel) te leren dat er verschillende manieren van lezen zijn. Zo hebben we een tableau vivant gemaakt 
en hebben we geoefend met lezen in je rol. Hoe klinkt een wolf of een verteller? Bij meester Mitchell 
moesten we laten hoe goed de handstand ons al afgaat. Best lastig! Vanaf volgende week starten we 
met het afnemen van de Cito toetsen.  
 
Fijn weekend juf Aukje en juf Carla 

 
De groepen 5: 
Na 3 lange en fijne weken zijn wij weer lekker gestart. Wat fijn om elkaar weer te zien en lekker bij te 
kletsen.  
Met Spelling hebben wij alle categorieën gehaald en geoefend. Met rekenen lag de focus op 
redactiesommen. Dit zijn verhaaltjes waarin de som verstopt zit. De moeten uitzoeken met welke 
getallen zij de soort som moeten maken. Ook leren we aan welke woorden je kan herkennen wat voor 
soort som het is. De tafels komen ook veel voor in dit soort sommen dus het blijft verstandig om ze 
goed te oefenen.  
Volgende week gaan we starten met spontaan vertellen. In de klas hangt een schema wie wanneer 
aan de beurt is. Dit zal ook gedeeld worden op Parro. Het is de bedoeling dat iedere leerling een 
voorwerp van zichzelf van thuis meeneemt. De leerling probeert daar spontaan een paar minuten over 
te vertellen.  Het is vooral gericht op spontaan vertellen, het is dus niet de bedoeling dat je 
een PowerPointpresentatie maakt!  
 

Lukt het om deze vragen te beantwoorden?  
Wat is het – waar slaat het op?  
Waar dient het voor?  
Ken je gebruiksmogelijkheden?  
Waar lijkt het op – wat weet ik er al van?  

Wat kun je ermee?  
Is dat nuttig?  
Wat zou ik ermee willen doen?  
Wat zou ik nog meer willen weten?  
Veel succes met het zoeken van een voorwerp!  

 
Tot slot starten wij volgende week met de Cito-toetsen.  
Fijn weekend allemaal, De juffen van groep 5  
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Groep 6: 
We zijn het nieuwe jaar gezellig gestart! Natuurlijk hebben we eerst even lekker gekletst over de 
vakantie. Ondanks dat er weinig open was heeft iedereen er iets gezelligs van gemaakt! We hebben 
tussendoor verschillende spellen gespeeld, zoals 'zoek de valse', 'dilemma's' en 'levend wie is het'.   
Natuurlijk zijn we ook alweer aan de slag gegaan. Met rekenen hebben we de laatste lessen en toets 
van blok 3 gedaan. Met spelling een start gemaakt met blok 4. We leerden een nieuwe categorie, het 
theewoord. Ik hoor /t/ maar schrijf /th/ zoals bij apotheek, marathon en thema. Ook met taal zitten 
we in de laatste week van het thema Zeebenen. De kinderen oefenen eerst nog even met 
woordenschat en taal verkennen. De woordenschat is ook als huiswerk meegegaan. Dinsdag hebben 
ze de toets hiervan. 
Tijdens Atlantis hebben we geoefend met het vloeiend lezen van woorden met meerdere klinkers 
(ideale, superieur, ingenieus), lazen we over de stoommachine en een verbrandingsmotor. Verder 
hebben we mogen luisteren naar de eerste boekenbeurten. 
Volgende week gaan we starten met CITO toetsen. Het is handig als iedereen fris, fruitig en op tijd op 
school is 😉😉.  
 
Huiswerk: 
- di 18 jan: Taaltoets thema Zeebenen 
- boekenbeurten: Ismail, Baraa, Zien, Hanen, Maartje 
Geniet van je weekend en tot volgende week! Groetjes juf Dyonne en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
Officieel mag het niet meer, maar dat maakt het niet minder gemeend: De beste wensen voor het 
nieuwe jaar! Een jaar waarin de kinderen uit groep 7 weer veel gaan leren, het verkeersexamen gaan 
doen en stiekem al een beetje gaan nadenken over de middelbare school. 
We zijn dit jaar weer gezellig gestart, helaas niet helemaal compleet, maar met videobellen waren we 
dat wel! We hebben nieuwe plekken gekregen, zelf onze dagindeling gemaakt, de eerste 
boekenbeurten zijn gedaan, pinguïns gekleid, een beweegcircuit en nog veel meer. Ook zijn we 
begonnen aan het nieuwe taalhoofdstuk Flits. De eerste foto's met optische illusies zijn al binnen, op 
naar alle 23 foto's. 
 
Volgende week gaan we starten met de cito's van Midden 7. Oefenen hiervoor hoeft echt niet, zorg 
dat je uitgerust en met een goede inzet op school bent! Meer dan je best kun je niet doen! 
 
Huiswerk: 
Boekenbeurten: Manou, Taha, Rijk, Sounna en Wick 
Foto optische illusie delen met de juf(fen); via Parro of email. 
Dinsdag inleveren huiswerkblad 
Groetjes en fijn weekend van juf Dyonne, juf Marian en juf Mieke!  
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De groepen 8: 
Wat fijn dat we na de kerstvakantie toch weer gewoon naar school mogen! We hebben 
maandagochtend eerst even met elkaar bijgepraat. Daarna toch maar weer aan de slag. 
We zijn inmiddels begonnen met de eerste Cito M8 toetsen. Er wordt goed gewerkt! 
Ook hebben we met elkaar de spreekbeurten voor de komende periode ingedeeld. We starten op 31 
januari. 
Op woensdag 19 januari komt bureau Halt in beide groepen 8. Het thema is ‘Online Veiligheid met 
aandacht voor Whatsapp gebruik’. DOEL: Leerlingen leren dat je online vaak makkelijker verder gaat 
dan in de ‘echte’ wereld. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag in de digitale wereld en de 
gevolgen daarvan voor de betrokkenen. Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een 
strafbare situatie terecht komen. Daarnaast worden ook tips gegeven voor veilig internet en worden 
sites besproken waar hulp en advies te vinden is.  
Huiswerk: 
Donderdag 20-01: Engelse woordjes les 7 
Vrijdag 21-01: Huiswerkboekje rekenen 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
 

1-1 Baraa Alkhouli (2012) 6 
4 Suus van Velzen (2017) 1/2B 
8 Dyon van Muyden (2010) 8A 
8 Nikki van Oers (2010) 8A 
10 Fedde Hartog (2015) 3 
12 Kiki Volwater (2013) 5B 
16 Floris van Kralingen (2010) 7 
17 Nezih Davulcu (2014) 4 
17 Moundir Wardenaar (2017) 1/2A 
19 Ilyas Zelliji (2012) 7 
21 Liza Valentijn (2015) 3 

 

 
 

 
 

 


