
 

Nieuwsbrief 13 januari 2014 

 
Algemeen 

 
Bedankt 

Hartelijk dank voor al die mooi versierde 
kerstballen waar jullie nieuwjaarswensen en 
bedankjes op hebben verwoord. Verzameld 
in een mooie map. Die avond wist ik niet 
wat er stond te gebeuren. Ook wist ik niet 
wat er links en rechts van mij in de school 
gebeurde. Dit was allemaal heel geheim 
gehouden. Leuk die cupsong! 

Op de foto zien jullie mijn werkplek thuis 
waar de foto van de kinderen een cruciale 
plek heeft gekregen. Alle gezichten staan er 
heel duidelijk op.  Mijn nieuwe werk  heeft 
als doel de wereld van kinderen te verrijken 
en te verruimen. Een blik op de foto werkt daarbij stimulerend.  

Er zijn een paar filmpjes van de djembe presentatie o.l.v. Louis Godschalk gemaakt. Mocht u niet 
bij de presentatie zijn geweest dan kunt u dit terug zien in het videoboek op de website van 
school. Ook leuk voor de kinderen om zichzelf nog even terug te zien. 

Hartelijke groet allemaal, Greetje Geluk 

 

Groep 0, 1 en 2 

 
Tijd 

Dit nieuwe jaar zin we begonnen met het thema “Tijd”. We besteden deze periode extra aandacht 
aan de dagen van de week, de namen van de seizoenen en de maanden van het jaar.  
Alle kinderen hebben een kalender gemaakt. 
 

    

D.m.v. liedjes, verhalen en spelletjes wordt dit onderwerp spelenderwijs aangeboden. 

http://opwier.nl/index.php?page=/main.php?id=145191&real_id=145191


 

 

CITO toetsen 

Vanaf volgende week gaan de kinderen van groep 1 en 2 de CITO toetsen. 
Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters maken. Er zijn verschillende toets momenten  
verdeelt over de week. 

 
Oproep 

Rowan Rijzinga (groep 1) heeft voor zijn verjaardag een nieuwe step gekregen. Helaas heeft 
hij amper met de step kunnen spelen omdat de step, na een nacht op het schoolplein te 

hebben gestaan, is verdwenen. Heeft u de step gezien, wilt u dan contact opnemen met zijn 
moeder Regina. Bij voorbaat dank. 

 

Groep 3 en 4 
 
Citotoetsen 

Deze week starten we met de Cito Woordenschattoets in groep 3 en 4 
en groep 4 maakt deze week ook de Rekenen/Wiskunde toets. Volgende 
week maakt groep 4 de Begrijpend Lezen toets. In de daarop volgende 
week worden de Drie Minuten Toets en de AVI toets(technisch lezen) 
door juf Inge afgenomen. Later volgen nog de Cito Spellingtoets en voor 
groep 3 de Rekenen/Wiskunde toets. Om alvast een beetje te wennen 
aan het maken van toetsen gaan we via werkbladen oefenen met allerlei 
opgaven. 

 

Leerling groep 4 
Elke woensdag komt Abel Matter bij ons in de klas. Abel woont in 
Ezinge en gaat naar de Tine Marcusschool in Groningen. Abel krijgt 
werk mee van zijn eigen school en hij maakt dat zelfstandig bij ons 
in de klas. Soms doet hij mee met opdrachten in groep 4. Afgelopen 
woensdag is Abel voor het eerst geweest en dat ging heel goed. 
Veel kinderen kenden Abel al van de BSO en nu hij elke week bij 
ons in de klas komt leert hij ook de andere kinderen kennen. 
 

Weektaak 
In groep 3 werkten we elke dag met een dagtaak. Sinds vorige week 
heeft groep 3, net als groep 4, een weektaak. Per dag wordt 
aangegeven welke opdrachten gemaakt moeten worden. Een gemaakte 
opdracht wordt aangekruist op het weektaak papier. Wanneer de 
verplichte werkjes zijn gedaan, kan er een keuze worden gemaakt uit de 
extra opdrachten. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde de taken 
worden gemaakt. 
 

 

 



Groep 5 en 6 
 
 
Boekbespreking 

De nieuwsbesprekingen zijn bijna afgerond dus zeer binnenkort gaan we 
starten met de boekbesprekingen. Iedereen krijgt een papier met uitleg en 
planning mee naar huis. Net als bij de nieuwsbespreking mogen de 
kinderen een beetje geholpen worden, maar graag niet teveel. 

Een verschil met de nieuwsbespreking is dat de kinderen nu alleen voor de 
klas staan en het Activbord moeten gebruiken.  

Tip: begin op tijd (ongeveer 2 weken van te voren) en kies een 
bekend boek bijvoorbeeld je lievelingsboek.   

 

 

Gymschoenen 
Helaas hebben niet altijd alle kinderen gymschoenen mee. In verband met 
tikspellen en toestellen betekent dit dat ze dan niet altijd mee kunnen doen 
met alle onderdelen omdat het tot ongelukken kan leiden, op tenen staan 
etc. Het verzoek van de gymleerkracht is om de kinderen goed passende 
gymschoenen mee te geven in verband met de veiligheid tijdens de gymles. 

 

Cito 
De komende weken zullen de citotoetsen weer worden afgenomen. We starten deze week met 
spelling en rekenen. Daarna zullen begrijpend lezen, woordenschat en het lezen worden getoetst. 
We wensen iedereen veel succes en we hopen natuurlijk op goede resultaten! 
 

Oproep 
Gevraagd: lege 1 liter melk/vla pakken voor het knutselen van een vogelhuisje. We hebben 
ongeveer 30 pakken nodig. Wie helpt ons verzamelen?  

 

 

Groep 7 en 8 
 
 
Vuurwerk 

In de laatste week voor de kerstvakantie hebben de kinderen van 
onze groep voorlichting gehad over vuurwerk en het gebruik hiervan. 
Dit wordt georganiseerd door Bureau Halt en gegeven door studenten. 
Onze groep wist er al heel veel van , maar de voorlichting gaf nog wel 
eens extra aan hoe belangrijk het was om er goed mee om te 
springen. Er zijn gelukkig geen ongelukken mee gebeurd. 
Na de vakantie hebben we tijdens de tekenles nog creatief gewerkt 
met een vuurwerkopdracht. 
 



 
Cito-eindtoets 

De cito-eindtoets is dit jaar op 11, 12 en 13 februari. We hebben in de komende weken eerst nog 
te maken met de jaarlijkse toetsen van rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen, maar 
daarna gaan we ook werken aan de voorbereiding op de eindtoets. We willen dat de kinderen 
kunnen omgaan met de tijdsdruk en weten wat ze aan vragen kunnen verwachten. 

 
Topo-Europa 

De leerlingen hebben een kaart van Europa mee naar huis 
gekregen. Aan het eind van deze week krijgen ze hier een toets 

      over. 

  

 
 
 

 

 
Verjaardagen 
 

December 

08-01 Liz Giesen  
10-01 Ida Boxem 
10-01 Martijn Terpstra 
12-01 Marco Mulder 
14-01 Michel van Dijk 
21-01 Inez Wubbema 
25-01 Nathan Hiemstra  

 

Uw kind mag trakteren maar het liefst wel op iets ‘gezonds’.  

 


