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Algemene informatie: 
 

COVID-19: Graag uw aandacht! 
Helaas heb ik van de week twee groepen thuis moeten houden i.v.m. oplopende besmettingen (Groep 
3 en groep 6). Het kan ook gebeuren dat een groep thuisonderwijs moet krijgen, omdat de leerkracht 
thuis zit. Gelukkig is het deze week gelukt om toch vervanging te regelen, ook al was het voor groep 3 
per saldo niet meer nodig.  
Ook in anderen groepen zitten meerdere kinderen thuis, ook vanwege besmettingen bij huisgenoten. 
Zodra we ‘in de buurt van quarantaine’ komen, is uw informatie van groot belang voor mijn contact 
met de GGD! 
Ik wil u nogmaals vragen om alle meldingen rondom testen en testuitslagen alleen te doen via: 
De.elckerlyc@ssba.net 
De mails op dit adres worden dagelijks (In het weekend kan er iets vertraging in zitten) door mij 
verwerkt en op woensdag en donderdag door Joukje de Vries. 
Wij geven altijd antwoord zodat u kunt zien dat we uw bericht hebben gelezen. 
Helaas krijg ik nog steeds berichten binnen via mijn persoonlijke mailadres, worden ze via de telefoon 
doorgegeven of via Parro aan de groepsleerkracht: Alstublieft niet meer doen. 
(Een berichtje via Parro om het contact met de leerkracht te onderhouden kan natuurlijk altijd). 
Hieronder een URL naar een belangrijke informatieve site van de RIVM. 
www.Lci.rivm.nl/leefregels 
 
Hybrideonderwijs. 
Dit houdt in dat kinderen die thuis verblijven via een video-verbinding mee kunnen doen met de 
instructie in de klas. 
Bij SSBA hebben we afgesproken dat onze leerkrachten niet verplicht zijn hybride-onderwijs te geven. 
Het organiseren en uitvoeren dan deze dubbele vorm van onderwijs zorgt voor veel werkdruk en niet 
iedereen vindt het prettig om te doen. Leerkrachten die dat geen enkel probleem vinden, mogen het 
wel. 
Voor kinderen die thuis zitten zijn er verschillende mogelijkheden om toch mee te kunnen doen met de 
lessen. U kunt hiervoor contact opnemen met de leerkracht. 
Zodra de eerste kinderen weer uit quarantaine mogen, starten de fysieke lessen weer. Daarmee 
stoppen ook de online-lessen voor kinderen die nog thuis moeten blijven omdat zij klachten hebben of 
voor kinderen waarvan ouders niet willen dat zij getest worden (Dan geldt nml. de 10-dagenregel). 
 
Rapportbesprekingen. 
De rapportbesprekingen vinden plaats in de week van 14 februari. U krijgt t.z.t. een uitnodiging via 
Parro. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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De Nationale Voorleesdagen 2022. 
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 vroeg genoeg 
mee beginnen en niet lang genoeg mee doorgaan! Van woensdag 20 januari t/m zaterdag 10 
februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan het 
stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en daarom door anderen 
worden voorgelezen. Voor 2022 is "Maar eerst ving ik een monster" (Tjibbe Veldkamp) verkozen tot 
Prentenboek van het Jaar.  Naast dit boek werden negen andere prentenboeken gekozen die 
samen de Prentenboek Top Tien van De Nationale Voorleesdagen vormen. Dit zijn boeken die naast 
een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten bieden voor 
interactie met jonge kinderen. 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 
We starten de Voorleesdagen komende week met de hele school, want ook in de bovenbouw 
genieten de kinderen dagelijks van een dagelijks voorleesmoment!  
 

 
Weekagenda: 
maandag  24-01 * 
dinsdag  25-01 * 
woensdag  26-01 Start Nationale Voorleesdagen. 
donderdag  27-01 Bouwvergadering na schooltijd. 
vrijdag  28-01 Verzending nieuwsbrief 18. 

 
Groepsinformatie: 

De kleutergroepen: 
Wij zijn lekker bezig met het project Woeste Willem. Inmiddels weten wij heel veel over piraten en wat 
zij kunnen en doen.  
Op woensdag 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Het boek "Maar eerst ving ik een 
monster" staat hierbij centraal.  Via de volgende link, kunt u het boek thuis ook nog eens 
lezen https://www.youtube.com/watch?v=W8DkEn2TIyI 
De letter van de week is de b van boot. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. Ook 
hebben wij de 9 als cijfer van de week waarbij wij verschillende opdrachten doen. 
Willen jullie er nog op letten om op vrijdag makkelijke kleding en schoenen aan te trekken in verband 
met de gym. Alvast bedankt. 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Laten we allereerst benoemen wat een toppers er in groep 3 zitten! Opnieuw een week thuisonderwijs 
achter de rug. We zijn blij om te zien dat alle kinderen zo betrokken zijn. We zijn dan ook trots op de 
kinderen die hun beste beentje voor zetten en zich flexibel opstellen. Daarnaast natuurlijk ook petje af 
voor de ouders/verzorgers, die ontzettend veel ballen hooghouden op dit moment. Wij zijn ons ervan 
bewust dat het thuisonderwijs niet alleen veel vergt van de kinderen maar ook zeker voor de ouders.   
Het was dan ook wel een hele gekke week met een dag naar school en dan ineens weer thuis zitten 
met alle schoolmaterialen om ons heen.  
Mochten we weer gezond en wel, volgende week op school komen, dan graag alle schoolmaterialen 
weer mee naar school. Hopelijk kunnen we dan ook het Letterfeest gaan vieren met z'n allen en zullen 
we snel een start gaan maken met de cito's. We hopen elkaar weer gauw te zien.  
Zorg goed voor elkaar!  
Fijn weekend, Juf Danny en juf Hanna  
 

 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=W8DkEn2TIyI
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Groep 4: 
Na een drukke start van de week (het bleek volle maan ����), waren we dinsdag alweer lekker onszelf. 
De kinderen hebben super goed hun best gedaan. Toppers! We hebben de Cito toetsen van spelling en 
woordenschat af en ook de taaltoets is alweer afgerond. Het volgende blok heet 'lekker'. De kinderen 
hebben de woorden voor het nieuwe thema vrijdag alvast mee naar huis gekregen. Ook hebben we al 
een begin gemaakt met Cito rekenen. En volgende week beginnen we aan Cito kritisch luisteren. De 
rest van het programma houden we vrij rustig, zodat er ook nog tijd overblijft om even lekker samen 
te lezen, te zingen of te knutselen. Even lekker ontspannen na het inspannen!  
Gezellig weekend allemaal,  
juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Deze week zijn wij gestart met de CITO toetsen. Volgende week gaan we hiermee verder. Ook pakken 
wij het oefenen van de tafelsommen weer op. Probeer hier thuis ook goed mee te oefenen.  
Natuurlijk hebben wij ook nog even tijd besteed aan het winterknutselen met een muziekje op.  
Volgende week woensdag 26 januari sluiten wij het hoofdstuk van Aardrijkskunde af met een toets. De 
kinderen hebben de samenvatting en moeilijke woorden mee naar huis gekregen.  
Deze week zijn we gestart met de vertelbeurten. Dit was erg leuk!  
Volgende week zijn de volgende kinderen aan de beurt:  

 Groep 5A  Groep 5B  
Maandag 24-1 Amy W. en Jesslyn Lina en Tobias  
Dinsdag 25-1 Yasmina en Maryana Luuk en Lola 
Woensdag 26-1 Xavi en Finn Bente en Sofie  
Donderdag 27-1 Daniël  Mayda en Robin 
Vrijdag 28-1 Jocelyn en Jinthe  Liam en Tino  

Fijn weekend allemaal!  
De juffen van groep 5 
 

 
Groep 6: 
Afgelopen week hebben de kinderen die op school waren voor een groot deel de Citotoets van 
Begrijpend lezen gemaakt. De kinderen die er niet waren, kunnen dat op een later moment inhalen. 
We hebben deze week tijdens rekenen inhoud en gewicht nog een keer herhaald. Met spelling kregen 
we een nieuwe categorie aangeboden. Het "caféwoord". Daar gaan we vandaag en volgende week 
mee verder. Volgende week is ook het voegwoord en de komma nogmaals aan de beurt. 
We hebben de toets van Taal gemaakt. Volgende week gaan we verder met het thema Ondergronds. 
Van geschiedenis maken jullie de les over de Franse tijd. De tijd dat de Fransen Nederland veroverden, 
de tijd van Napoleon. Jullie maken de les thuis. Volgende week donderdag bespreken we deze les. 
 
Huiswerk Aardrijkskunde verschuift een week: Toets Hoofdstuk, dinsdag 1 februari. 
De boekenbeurten zijn volgende week voor Faye, Jesse, Adam, Julia en Teije. 
Op de dagen dat jullie thuis aan het werk zijn, gaat dat niet lukken. Die kinderen die dan aan de beurt 
zijn, kunnen het op een later moment inhalen, maar kijk wel of het lukt om vast het een en ander voor 
te bereiden. 
 
Toch weer thuis aan het werk. Niet zo leuk, maar het is niet anders. We maken er het beste van. 
Vandaag en misschien ook volgende week een aantal dagen online les. Houd de berichtgeving 
hierover goed in de gaten! 
Bedankt voor het klaarleggen en ophalen/meenemen van alle spullen. 
Veel succes met het werken thuis! En natuurlijk sterkte en beterschap! 
Fijn weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
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Groep 7: 
We hebben deze week hard gewerkt aan de eerste Cito's. We hebben al Cito woordenschat en 
begrijpend lezen gedaan. Dit maken we volgende week af en dan gaan we door met rekenen. Verder 
hebben we tijdens de rekenlessen geoefend met getallen t/m 1.000.000, kommagetallen en breuken, 
afstanden berekenen met schaal en staafdiagrammen aflezen. Met spelling hebben we een nieuwe 
categorie geleerd: het tremawoord. We oefenden woorden als drieëntwintig, financiële en industriële.  
Vorige week hebben we pinguïns van klei gemaakt en deze week hebben we ze geverfd en 
aangekleed. Ze kregen oranje snavels, gekleurde buikjes en soms een stoffen sjaal. Wat zijn ze leuk 
geworden! 
Donderdag was het weer tijd voor een kriebels in je buik les. Deze keer ging het over sekse-
stereotypen in de media en het schoonheidsideaal van de maatschappij. We besproken wat realistisch 
is, wat fotoshop is en de gevolgen ervan. Een interessant onderwerp waar we zeker nog niet over 
uitgepraat zijn. 
Tot slot hebben we genoten van mooie boekenbeurten! 
 
Volgende week:  
- ma toets verkeer blz. 2+3 
- di huiswerkblad 
- boekenbeurt van Tycho, Skay, Dylan, Matthijs en Ilyas 
 
Fijn weekend van de juf Dyonne, juf Marian en juf Mieke! 
 

 
De groepen 8: 
Deze week is bureau Halt in beide groepen geweest met een voorlichting over mediawijsheid. Er werd 
veel informatie gegeven en de kinderen stelden goede vragen! 
Daarnaast werken we nog steeds hard aan de Cito M8 toetsen. Rekenen, begrijpend lezen en 
woordenschat zijn inmiddels al klaar. Volgende week volgt nog de spelling toets. 
De onderwijskundige rapporten zijn ter controle mee naar huis gegaan. Graag eventuele aanvullingen 
uiterlijk woensdag 26-01 bij ons inleveren. Op die woensdag gaan dan de adviesbladen mee naar huis, 
die u nodig hebt bij het inschrijven bij het VO. 
Fijn dat er op dit moment toch nog kinderen op bezoek kunnen bij bepaalde VO -scholen! Er zijn ook 
scholen waar digitale rondleidingen worden gegeven. 
Huiswerk: 
Vrijdag 28-01: Huiswerkboekje rekenen. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
 
21-1 Liza Valentijn (2015) 3 
22 Medy van der Meer (2012) 6 
22 Vince van Wijck (2011) 8B 
23 Tess het Lam (2017) 1/2B 
23 Anoek van der Meer (2010) 8B 
24 Tycho van Klink (2012) 7 
24 Marwa Zelliji (2010) 8B 
28 Jesslyn Buurman (2013) 5A 
28 Aiden van Rijn (2017) 1/2A 

 

 
 

 
 

 


