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04-02-2021 

8 februari       Alle kinderen weer naar school  

18 februari     Alle kinderen verkleed op school 

 

Scholen starten weer 

De kinderen mogen weer naar school op 8 februari. Daar zijn wij blij mee, zowel voor 

de kinderen als voor de ouders. Het team vindt het ook wel spannend. Ook leerkrach-

ten hebben kwetsbare ouders en/of familieleden.  

Hoe wij uitvoering gaan geven aan het nieuwe protocol verwacht ik donderdag aan het 

eind van de dag met iedereen te kunnen delen. Paul Appel heeft in zijn brief al aangege-

ven wat er op dit moment bekend is. 

 

Om maandag te kunnen starten hebben de kinderen al hun boeken, schriften, werk-

boekjes, etui en hun Chromebook nodig. Iedereen die een Chromebook thuis heeft 

wordt vriendelijk verzocht om die in het weekend helemaal op te laden en maandag-

morgen mee naar school te nemen. Vergeet de oplader niet! De oplaadkasten moeten 

weer ingericht worden, dat kost veel tijd. Met volle accu’s kunnen we een paar dagen 

voort. Alle Chromebooks worden gereinigd voordat zij in gebruik worden genomen. 

Citotoetsen van januari 

Zoals bekend vinden ieder jaar in januari de cito-toetsen plaats. Dat is nu natuurlijk niet 

gebeurd. Wij beginnen er nu ook niet meteen mee, maar we gaan de belangrijkste toet-

sen wel afnemen. Net als in het voorjaar geven de toetsen ons inzicht in wat wel en niet 

beheerst wordt. Daar kunnen de leerkrachten dan hun onderwijs op afstemmen. 

De planning is als volgt: 

 

 

Toetsen groep 8 

Ook groep 8 maakt de M8 toetsen. Deze toetsen vormen de laatste informatie voor de 

adviesgesprekken. De adviesgesprekken worden ingepland na de voorjaarsvakantie. 

Voor het VO-advies zijn de schooladviezen leidend. Eind april volgen dan de eind-

toetsen. Deze toetsen zijn landelijk en verplicht. Zij vormen een objectieve second opi-

nion die gelijke kansen moet waarborgen. Met twee Coronaperiodes in het achterhoofd 

mogen wij als school ‘kansrijk adviseren’ en dat zullen wij ook doen. 

weeknummer dagen     

6 en 7 Ma 8 t/m vr 19 

februari 

Zilveren weken Sociaal-emotionele vorming en 

groepsvorming 

8 Ma 22 t/m vr 

26  februari 

voorjaarsvakantie   

9, 10 en 11 Ma 1 t/m vr 19 

maart 

Toets weken Citotoetsen en leestoetsen 

13 Do 1 april Rapporten   



Studiedag 19 februari vervalt 

Op vrijdag 19 februari staat een studiedag gepland. Wij geven er op dit moment de voorkeur aan om twee 

hele weken met de kinderen te werken. De studiedag wordt verplaatst, bericht hierover volgt. Mocht dit pro-

blemen opleveren dan kun je contact opnemen met Marlies de Vries. 

 

Carnaval 

Carnaval wordt dit jaar niet gezamenlijk gevierd op 

school. Het is niet verantwoord om met alle kinderen en 

teamleden door elkaar te gaan hossen en zingen in de 

middenruimte. Op donderdag 18 februari mogen de kin-

deren wel verkleed op school komen. In de eigen klas 

wordt de middag afgesloten met een passende activiteit. 

 

Maandvieringen 

De gemiste en geplande maandvieringen kunnen jammer 

genoeg ook geen doorgang vinden. Allemaal samen in de middenruimte is geen optie. Als er aan het eind van 

het schooljaar weer meer mogelijk is dan bedenken wij een leuke gezamenlijke activiteit voor de kinderen die 

een podiumoptreden hebben gemist. 

 

Bericht van MR 

De scholen mogen vanaf 8 februari weer open. Dit betekent dat we weer goed moeten opletten op de 1,5 m 

afstand bij het brengen en ophalen van onze kinderen.  

Graag willen wij jullie vragen of de ouders die de kinderen ophalen zich verspreid willen opstellen op de Kiss 

en Ride zone. Hierdoor blijven de twee uitgangen van het fietsenhok (aan de achterzijde en de voorzijde naast 

de kledingcontainer) vrij voor de kinderen, zodat zij rustig het schoolplein kunnen verlaten zonder dat de 1,5 

meter afstand in het gedrang komt. 

De Kiss en Ride zone zal dus voorlopig dicht blijven, zodat alle ouders de ruimte hebben om zich veilig op 1,5 

meter afstand op te stellen. 

 

Thema/letter/onderwerpen groep 1 

In week 6 en 7 werken de kinderen van groep 1 over het thema; feest/carnaval/muziek.  

We werken rondom de letter “f”. (Welke woorden beginnen met de “f“ vooraan?) 

In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;  

• Oefenen van de telrij van 1 t/m 12. (evt. lager/hoger) 

• Cijfersymbolen van 1 t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen en koppelen aan hoeveelheden m.b.v. dobbelste-

nen. 

• Kennismaken met verkort tellen m.b.v. dobbelstenen. 

• Herkennen/benoemen van de kleuren en de basisvormen. (cirkel (rondje), vierkant, driehoek en recht-

hoek) 

• Oefenen met het vergelijken en ordenen van lengte. 

• Oefenen met voorzetsels. ( op, onder, voor, naast, enz. ) 

• Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (stukjes) in woorden. 

• Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k en f. 

• Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over feest. 

• Liedjes/versjes over feest. (eindrijm oefenen) 
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Jarigen 

8 februari Scott  Gr. 3B-4A 

10 februari James  Gr. 2-3A 

10 februari Esmee  Gr. 4B-5 

14 februari Lola  Gr. 6-7 ` 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

 

En in groep 1 zetten wij 3 stoeltjes erbij voor Luke, Morris en Thijs, wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op 

school ! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 18 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


