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37e jaargang nr. 2, 

februari 2023 

 1   Wo  Alle kinderen om 12:15 uur vrij 

 2   Do   

 3   Vr  Groepsviering 

4   Za   

5   Zo     

6  Ma   

7  Di   

8  Wo     

9  Do   

10  Vr  Viering/Rapporten mee 

11  Za   

12  Zo   

13  Ma   

14  Di    

15  Wo    

16  Do   

17  Vr      Techniekviering 

18  Za    

19  Zo   

20  Ma  Week van 10-minutengesprekken 

21  Di    

22  Wo     

23  Do   

24  Vr   Groepsviering 

25  Za      

26  Zo   

27  Ma  Voorjaarsvakantie 

28  Di  

                           

 
 

 

      

 

 

            

 

 

 

 

Uitslag enquête 5 gelijke dagen 

Een aantal weken geleden is er een enquête uitgegaan 

om te onderzoeken of er draagvlak is voor een 

schoolweek die voor alle kinderen hetzelfde is, het 

zogenaamde 5-gelijke dagen model. 

We hebben 24 formulieren teruggekregen, op 23 

formulieren werd de voorkeur aangegeven voor het  

5-gelijke dagen model. 

 

Dit betekent dat we volgend jaar overstappen op dit 

model. De kinderen van groep 1 t/m 8 zullen dan alle 

dagen van de week van 8.30 uur tot 14.15 uur naar 

school gaan.  

Rapporten 

We hebben de afgelopen periode heel veel zieken 

gehad, daardoor hebben we nog niet alle kinderen 

kunnen toetsen. 



 

We hebben daarom besloten om de datum van de 

rapporten een week te verschuiven. De kinderen 

krijgen op vrijdag 10 februari hun rapport mee.  

De 10-minutengesprekken worden verschoven naar 

de week van 20 februari. U krijgt daar nog een 

uitnodiging van. 

Nationale voorleesdagen 

We hadden afgelopen woensdag een speciale gast bij 

ons op school die tijdens het voorleesontbijt alle 

kinderen voorlas; burgemeester Dennis Straat.  

De wisselwerking tussen de burgemeester en met 

name de kinderen van de kleuterbouw en onderbouw 

was ontzettend leuk om te zien.  

In het kader van het project ‘Duurzaam leven’ heeft 

de onderbouw van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om de burgemeester een brief te overhandigen. In de 

brief vragen zij waarom het voor scholen zoveel geld 

kost om een extra container te gebruiken om afval 

goed te kunnen scheiden. De kinderen geven aan het 

belangrijk te vinden om het afval te kunnen scheiden 

en te kunnen recyclen en pleiten voor extra 

containers. We zijn benieuwd of onze onderbouw een 

reactie zal ontvangen op de brief. 

Verder zijn er binnen alle groepen verschillende 

activiteiten ( geweest ) om het lezen te stimuleren en 

boeken te promoten. 

 

 

 

 

Rekeninloop 

Op de dinsdagochtend is er in bijna alle groepen een 

rekeninloop. Tijdens de rekeninloop werken de 

kinderen aan rekendoelen met behulp van de spellen 

van ‘Met Sprongen Vooruit’.   

Afwisselend  werken de kinderen aan de doelen die in 

de voorgaande week aan bod zijn gekomen tijdens de 

rekenlessen of aan de doelen waarin ze nog wat extra 

oefening kunnen gebruiken. Door spel en 

samenwerking maken we gebruik van een andere 

manier van leren en we zien dat deze insteek 

ondersteunend is voor de beheersing van de 

rekenvaardigheid. 

 

 

      

 

 

 


