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Nieuwjaarsborrel  
Maandag zijn we het nieuwe jaar begonnen 

met een gezamenlijke nieuwjaarsborrel. Met 

een “borrel” en een rolletje hebben we elkaar 

een gelukkig 2019 gewenst. Hierbij wensen we 

iedereen een gelukkig en gezond 2019. 

 

Schoolfonds 
Denkt u aan het betalen van schoolfonds- en 

schoolreisgeld? Voor vragen of hulp kunt u 

contact opnemen met Lydia Jeuring. 

 

  
 
 

Workshop 
Donderdag hadden de kinderen van groep 3, 4 

en 5 een workshop over zwerfafval. Een 

mevrouw kwam vertellen over het afval op 

straat en in de zee. Daarna gingen de kinderen 

een boot ontwerpen waarmee dit afval kan 

worden opgeruimd. Daarna was er nog tijd om 

te knutselen met afval. 

 

Cito toetsen (groep 3 t/m 8) 
Zoals u weet maakt uw kind regelmatig 

methodegebonden toetsen voor bijvoorbeeld 

Rekenen, Taal en Lezen. Na elk hoofdstuk/blok 

wordt een toets afgenomen om te kijken of de 

aangeboden leerstof al dan niet begrepen is en 

of de groep en/of het kind toe is aan de 

volgende stap.  

In januari en mei/juni worden de toetsen van 

het Cito Leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit 

zijn belangrijke toetsen.  We gaan daar op 

school dan ook zorgvuldig mee om.  

We willen voor kinderen de omstandigheden, 

waarin wordt getoetst, zo optimaal mogelijk 

maken. Tussen verschillende onderdelen van 

een toets wordt soms even een spelletje en/of 

energizer gedaan. Daarna kunnen kinderen 

weer geconcentreerd aan het werk.  We willen u 

vragen om de komende weken zo nu en dan 

een gesprekje aan te gaan met uw kind over 

school en de toetsen. Uiteraard op een manier, 

waarbij u het zelfvertrouwen van uw kind 

vergroot. Tenslotte willen we u wijzen op de 

tijd om naar bed te gaan. Kinderen hebben 

voldoende slaap nodig. Overigens geldt 

bovengenoemde natuurlijk altijd en niet alleen 

in toetsweken. De resultaten worden tijdens de 

tien-minutengesprekken met ouders/verzorgers 

besproken.  

 

 
Bag2School 
In maart hebben we ook dit jaar de actie 

Bag2School. Tijdens deze actie zamelen we 

kleding, schoenen enz. in. Volgende maand 

krijgt u hierover meer informatie.  

 

Ondergoed 
Door alle “ongelukjes” in groep 1/2 is juf Kelly 

bijna door haar voorraad reservekleding heen. 

Graag weer inleveren bij groep 1/2. 

Heeft u nog kleuterondergoed (vooral 

jongensondergoed) wat u niet meer gebruikt? 
Wij zijn er blij mee! 
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