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 12-01-2018  Agenda  
 Nummer 18  maandag  15 januari - 

   
dinsdag  16 januari 

Gr. 5A en gr. 6 van 6/7 
verteltheatervoorstelling 
8B bezoek aan de kerk 

   woensdag  17 januari - 
   donderdag  18 januari Gr. 6 toets Engels 
   

vrijdag  19 januari 

Nieuwsbrief nr. 19 
Gr. 5A excursie Molen de Valk 
Gr. 7 toets Aardrijkskunde thema 2 
Gr. 8B toets Engels 

 
     
     
    
 Jarigen deze week:   

In de vorige nieuwsbrief stond niet vermeld dat Valentina Mastwijk jarig was. Dus dan 
nu als nog. Excuses hiervoor! 
 
donderdag 11 januari         Valentina Mastwijk  (gr. 4) 
zondag 14 januari Charlie Koek (gr. 5A) 
zondag 14 januari Guus v.d. Pouw Kraan (gr. 3) 
maandag  15 januari Noortje van Diemen (gr. 6) 
maandag  15 januari Tommy van Egmond (gr. 4) 
maandag  15 januari Jay v.d. Meer (gr. 8B) 
maandag 1 januari Reslan Al Salkhadi (gr. 1/2A) 
woensdag  17 januari Duncan van Eijk (gr. 1/2B) 
vrijdag 19 januari Lot Straathof (gr. 5A) 
   

 

 
 
 



  
Directie 

  
Nieuws van de directeur 

Veel mensen heb ik de afgelopen week persoonlijk een 
gelukkig nieuwjaar toe kunnen wensen. Ook alle andere 
ouders en belangstellenden (die ik nog niet persoonlijk 
gesproken heb) wil ik hierbij het allerbeste toewensen voor in 
het nieuwe jaar! 
Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken door elkaar 
te zien, te spreken en te horen.  
Vol goede moed zijn we afgelopen maandag gestart. De 
komende drie weken staan in teken van de citotoetsen. Wilt u 
hier rekening mee houden?  
 

Achterlicht 
Op het schoolplein is een achterlicht gevonden. Wanneer je deze kwijt bent kun je deze 
bij juf Jenny ophalen.  
 

Open dagen: 
Op woensdagmorgen 7 februari  van 09.00 – 12.00 uur en donderdagmiddag 8 februari 
van 14.00 – 17.00 uur houden wij de open dagen.   
 

 
 

 Aanwezigheid   Directie Ronald IB 

ond.bouw 

IB 

bov.bouw 

Admin. BC 

maandag ochtend x x ochtend   

dinsdag x   x   

woensdag x      

donderdag x x x x x x 

vrijdag ochtend      
 

 Intern Begeleider 
(IB) 

 Kwink: methode voor sociaal, emotioneel leren 
Uw kind krijgt vrijdag 12 januari de tweede koelkastposter van dit jaar mee. Leuk en 
zinvol om thuis ergens op te hangen en er een gesprekje met uw kind over te houden.  
Want is een grapje altijd leuk? Als je ruzie hebt gehad, hoe kun je dit dan oplossen? Dit 
zijn de twee thema’s die in de volgende Kwinklessen naar voren komen. We gaan er 
soms al vanuit dat kinderen wel weten hoe ze dingen moeten verwoorden of hoe ze 
situaties op moeten lossen. Maar het blijkt in de praktijk dat ze hier echt vaardigheden 
voor aan moeten leren. En dat is precies wat we doen met de Kwink lessen! Wilt u 
meer over Kwink weten of meer uitleg over de koelkastposter? Neem dan eens een 
kijkje op: https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voor-ouders/  
 
Aanwezigheid IB  
Gelukkig kan ik u melden dat ik (Liane Schouten) weer volledig aan het werk ben. Ik 
neem vanaf nu de taken weer over van Ellen Frijters. Dit betekent dat ik de IB 
werkzaamheden voor groep 5B t/m groep 8 doe. Mijn werkdagen zijn 
maandagochtend, dinsdag en donderdag. 
Mijn collega IB Karolien Heidweiller is er voor de groepen 1 t/m 5A. Zij werkt op 
maandag en donderdag.  

https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voor-ouders/


    
 Groep 3   

 
 
Verhaaltjes verzinnen en dan met de poppen 
een voorstelling geven is momenteel populair 
bij de kinderen van groep 3. 
Volgende week zijn er weer andere kinderen 
aan de beurt. 
 
 
 
 
 

    
 Groep 4  Groep vier heeft een leuke teambouwer gedaan: welk team kon de hoogste toren bouwen met 

gekleurde rietjes. De toren mocht niet vastgehouden worden. 
 
En de winnaars zijn…( 149 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klassenbeurt volgende week:  
Troy en Lisa. 
 

 

 



    
 Groep 5a  Na een vakantie van twee weken zijn we deze week weer hard aan het werk gegaan. 

Voor sommige kinderen viel dat niet helemaal mee. Een en ander was wel een beetje 
weggezakt, maar kwam gelukkig ook wel weer snel terug. We hebben nu zelf ervaren 
dat bijvoorbeeld de tafelsommen wegzakken als je ze niet regelmatig oefent!  
 
Wat gaat er de komende week gebeuren:  

 dinsdag:  verteltheatervoorstelling Alleen op de Wereld. 

 vrijdag:  excursie naar Molen de Valk. 

 de leestoetsen 
 
Willen de kinderen komende week een leeg melkpak of chipskoker meenemen?  Ook 
een handje knikkers of kiezelsteentjes. Ze hebben dit nodig voor de 
verwerkingsopdracht van de excursie. 
 
Klassendienst volgende week: Kara en Berook 

    
 Groep 5b   

Woensdag gingen we op bezoek 
bij molen de Valk in Leiden. Dit in 
het kader van cultuureducatie. 
Het was erg interessant. We 
waren in de kamers en de keuken 
die er nog uit zagen zoals 100 jaar 
geleden. Ook mochten we zelf van 
koren meel malen door te draaien 
aan een grote steen, best zwaar 
werk. En we waren heel hoog bij 
de wieken en hielpen om die te 
laten draaien. 
Bedankt vader en moeders die 
met ons mee gingen. 
 
 
 

    
 Groep 6  Toets Engels 

Donderdag 18 januari maken we 
de toets van Engels. De woorden 
en zinnen moeten van Engels naar 
Nederlands worden geoefend. Het 
gaat vooral om de betekenis van 
de woorden. 
 
Samenwerken 
We zijn het nieuwe jaar van start 
gegaan met veel 
samenwerkingsopdrachten.  
Eén van de opdrachten was een 
reuze kleurplaat, verdeeld in 
allemaal stukken op verschillende 
A4tjes. De kinderen moesten eerst 
de puzzel oplossen, vervolgens 
overleggen over het inkleuren van 
het stuk en de puzzel daarna aan 
elkaar leggen.  
Het was even stoeien, maarrrrr 
het is gelukt! 
 



 

   
Woensdag 31 januari vieren we de verjaardag van de juf!   
Eten en drinken is die dag niet nodig. 
 

 
    
 Groep 6/7   

Volgende week gaat groep 6/7 aan de slag met een lesmodule 'Ontdek de ruimte'. Deze module 

laat de leerlingen zich verwonderen over het heelal en de planeten. Daarnaast gaan de kinderen 

zelf onderzoek doen en ervaren hoe het is om de 
volledige onderzoek cyclus te doorlopen. Hierbij 

hebben de kinderen verschillende materialen nodig. 
De kinderen moeten bijvoorbeeld 'bronnen' 

raadplegen om informatie te verzamelen. Als u thuis 

boeken heeft over het heelal of planeten, zou ik 
willen vragen of groep 6/7 die boeken bij het 

uitvoeren van het onderzoek die boeken zouden 
mogen lenen. Ook gaan de kinderen een collage 

maken. Voor deze collage hebben de kinderen 
tijdschriften nodig waarin ze mogen knippen. Om die 

reden zou ik willen vragen of u tijdschriften heeft die 

de kinderen mogen gebruiken. Zo ja, zou u die 
tijdschriften met uw zoon of dochter mee willen 

geven? Alvast bedankt!  

 
 

Dinsdag 16 januari gaan de kinderen van groep 6 naar een theatervoorstelling. Deze 

theatervoorstelling is in de Kiem. We gaan op de fiets! Om die reden zou ik willen vragen of alle 
kinderen op de fiets naar school zouden willen komen. De kinderen van groep 7 gaan dan naar 

groep 8b. Later dit schooljaar gaan de kinderen van groep 7 ook naar een andere 
theatervoorstelling. Dan zal groep 6 zich aansluiten bij een andere groep.   

    
 Groep 7  De 1ste week van het nieuwe jaar zit er alweer op! 

 
Maandag zijn we gestart met het bijkletsen van alle vakantie activiteiten.   
In de middag hebben de kinderen de maandbeloning van taakspel gedaan van voor de 
vakantie. Daar waren we toen niet aan toegekomen.  
 
Taakspel hebben we gespeeld met een nieuwe regel. Je doet je werk. Deze regel 
combineren we met de 2 andere regels. Je bent stil. Je zit op je stoel.  
De kinderen hebben nieuwe groepsposters gemaakt. 
 
Volgende week vrijdag 19 januari is de Aardrijkskunde toets over thema 2. De kinderen 
hebben een samenvatting gekregen. Als het goed is hebben ze ook een boek 
meegenomen. Succes met leren! 
 
Volgende week starten we met de Cito toetsen van M7. Deze toetsen worden verdeeld 
over ongeveer 2 weken.  



    
 Groep 8a  Toetsen 

Maandag 15 januari: Natuur 
Vrijdag 19 januari: Aardrijkskunde 
 

Dinsdag 16 januari gaan we naar de kerk. Neem allemaal je fiets mee! 
 
Knutsel/techniek materiaal nodig 
Wij verzamelen kranten! 

 
Start van een nieuw kalenderjaar 
2017 zit erop, wat gaat dat snel! We zijn deze week gestart met het nieuws nog eens 
even op een rijtje te zetten.  

  

  

  

  
 

    
 
 
 



 
 Groep 8b  Kerk 

Aankomende dinsdag brengen de leerlingen een bezoek aan de kerk. Alle kinderen 
moeten die dag hun fiets meenemen! 
 
WRTS 
Afgelopen week hebben wij kennis gemaakt met de website: www.wrts.nl. Dit is een 
site waar je de Engelse woordjes kunt leren. Je hebt hiervoor wel een eigen account 
nodig.  
 
Stappenplan: 
- ga naar www.wrts.nl 
- log in 
- ga naar ‘woordenlijsten’ en klik op ‘goedgekeurde lijsten’.  
- Klik op de uitgever: Blink 
- Links kun je klikken op: groove me 
- Ga naar ‘leerjaar 8’ - Deel 3A 
 
19 januari hebben de kinderen een Engels toets van hoofdstuk 4 (Twenty One Pilots).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
De tweesprong 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


