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 12 juni 2020  Agenda  
 Nummer 35   maandag 15 juni - 

   dinsdag 16 juni - 
   woensdag 17 juni - 
   donderdag 18 juni - 
   vrijdag 19 juni Nieuwsbrief nr. 36 

     

 Jarigen deze week:  zondag 14 juni Kye Straathof    groep 6 

   dinsdag 16 juni Guido de Rooi   groep 6 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur  
 

De maanden van thuisonderwijs zijn gelukkig voorbij. Wat is het fijn dat we alle 
kinderen weer mogen verwelkomen in de klas! Het is goed om weer een gevulde school 
te zien en bewonderenswaardig hoe iedereen zich aanpast en de regels in acht neemt. 
Complimenten! 

 
Luizenpluizen 
Omdat we nu geen ouders toelaten in de school zullen de kinderen de 
komende weken ook nog niet worden gecheckt op hoofdluis. Wij vragen 
u om dit zelf thuis regelmatig te doen. Mocht u hoofdluis bij uw kind 
constateren, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.  

 
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag X X 

dinsdag X - 

woensdag  X X 

donderdag  X X 

vrijdag -  - 
 



 Cito  Vanaf 15 juni worden de halfjaarlijkse citotoetsen weer afgenomen. Dit is iets later in 
het jaar dan gebruikelijk en dit heeft alles te maken met de (gedeeltelijke) 
schoolsluiting. 
Het doel van deze toetsen is voor de leerkracht om te weten hoe elke leerling er op 
dit moment voor staat: zijn er hiaten ontstaan of heeft een kind juist grote sprongen 
gemaakt in de leerstof? De informatie die de leerkracht uit de toetsen krijgt wordt 
doorgegeven aan de volgende leerkracht en zal de basis vormen van het onderwijs 
volgend schooljaar. 
Door de vreemde situatie i.v.m. corona kunnen toetsuitslagen afwijken van wat u als 
ouder had verwacht. Als school houden we rekening met het de (gedeeltelijke) 
schoolsluiting bij het interpreteren de toetsresultaten.  
De resultaten worden vermeld op het rapport, tenzij door omstandigheden de toets 
(nog) niet is afgenomen. 
Welke toetsen worden afgenomen? 

• Bij de oudste kleuters: Beginnende Geletterdheid 

• Groep 3: AVI en DMT, Rekenen, Spelling en Begrijpend Luisteren 

• Groep 4 t/m 7: AVI en DMT, Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen 
 

 Prentenboekactie  Woeste Willem    
 
Vandaag is de actie “Geef een prentenboek cadeau” 
van start gegaan. Het prentenboek Woeste Willem 
staat dit jaar centraal. Meester Thomas heeft in de 
hal een thematafel gemaakt. In de groepen 1 t/m 4 
gaat het verhaal volgende week voorgelezen 

worden.  
Woeste Willem is vanaf 
vandaag voor €2,50 te koop in 
de boekhandel. 
Eerder dit schooljaar in 
februari was de actie “Geef 
een boek cadeau” voor de 
bovenbouw. In de klas is er toen voorgelezen uit Koning van 
Katoren. 

 
 Oud papier  Oud papier inzamelen 

Woensdag 17 juni a.s. staat de container voor het oud papier voor de laatste keer op de 
parkeerplaats bij de Gogherweide.  
Wilt u er alstublieft op letten, dat het netjes binnen in de container wordt geplaatst? 
Dank u wel! 
 

 Festiviral  Online bakken met Ellen     
 
Met je kinderen de keuken in? Tijdens het Samen Uit Samen 
Thuis Festiviral zorgen je zij voor wat lekkers bij de koffie. 
Tenminste, als ze zondag 28 juni om 12.00 uur online ‘Bakken 
met Ellen’ volgen via de livestream van het grootste 
thuisblijffeest in Kaag en Braassem.  
 
Samen met Plus Van Dijk zorgt WIJ Presenteert voor de 
benodigdheden, die op zaterdag 27 juni afgehaald kunnen 
worden. Kijken is gratis, meedoen met de ingrediënten kost €5. 
Je schaft het pakketje aan via www.wijpresenteert.nl. Let op: er 
is een maximaal aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met 
bestellen. Zet de koffie alvast maar klaar, je kinderen trakteren! 
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   Achterwerk in de Kas    
 
Altijd beroemd willen worden? Wil je je 
huisdier op tv laten zien, je zelfgebakken 
cakeje showen, een liedje zingen of een mop 
vertellen? Je krijgt een paar minuten de tijd 
om heel Kaag en Braassem jouw kunsten te 
tonen! 
 
WIJ Presenteert geeft alle basisschoolkinderen 
uit Kaag en Braassem de kans op het scherm te komen. Lokaal, maar je weet maar 
nooit waar het een opstap toe is! De opnames zijn vrijdag 19 juni van 14.15 tot 18.00 
uur in een kas in Roelofarendsveen. Tijdens het Samen Uit Samen Thuis Festiviral in het 
laatste weekend van juni wordt het programma vertoond, een beetje in de setting van 
het welbekende televisieprogramma Achterwerk in de Kast, maar dan anders.  
 
Interesse in deelname? Stuur een mail naar kinderen@wijpresenteert.nl en vermeld daarin wat 
je wilt doen, waar je vandaan komt en of je alleen of met zijn tweeën in beeld wilt. Bij te veel 
aanmeldingen maakt WIJ Presenteert een keuze.  
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