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Maandag 16 januari 2023 
Belangrijke data 

 
Ma. 23 jan   start Cito toetsen vanaf groep 3 
    

    
      

Nieuws van de school 
 

Vreedzame school 
De komende week staat deze regel centraal: 
Wij helpen elkaar 

De kinderen zijn met elkaar één groep. Hierin is het belangrijk 
om elkaar te zien en te helpen. Dit kan met het werk zijn, iets helpen oplossen of 

naar iets helpen zoeken. Hier gaan wij de komende tijd extra op letten en aan 
werken.  Ook zijn we na de vakantie met een nieuw blok gestart. Wij hebben 
hart voor elkaar. Dit sluit mooi aan bij de regel van deze week.  

 
Juf Mirjam geopereerd 

Juf Mirjam, onze Intern Begeleider, is afgelopen week geopereerd aan haar voet. 
De operatie is goed gegaan en ze is thuis aan het herstellen. Omdat zij haar voet 
niet mag belasten is zij sowieso de komende twee weken thuis aan het werk. Zij 

is wel gewoon te bereiken via de mail en via Social Schools. Uw vragen kunt u 
gewoon aan haar stellen. 

 
Cito toetsen 
Volgende week maandag beginnen de Cito toetsen. De kinderen vanaf groep 3 

zullen dan verschillende toetsen maken: rekenen, spelling, begrijpend lezen, 
woordenschat, Avi en DMT. De resultaten van deze toetsen worden meegenomen 

in het rapport. Het is echter maar een klein onderdeel van het rapport. De 
methode toetsen en hoe ze het doen in de groep is natuurlijk ook onderdeel van 
het rapport. We willen een zo breed mogelijk beeld van de kinderen, vandaar dat 

we ook Cito toetsen afnemen. Tijdens een toets periode is het natuurlijk wel 
belangrijk dat kinderen zich goed kunnen concentreren en ook tijdens de toets 

momenten aanwezig zijn. Ons verzoek dan ook om in de 2 toets weken geen 
afspraken onder schooltijd te plannen voor uw kind. 
 

Smarthorloges 
Wij merken dat steeds meer kinderen een smarthorloge hebben waarmee ze ook 

kunnen bellen, opnames kunnen maken etc. Het is natuurlijk super mooi dat 
deze technologie bestaat en dat het op deze manier handig is om contact te 
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hebben met uw kind. Wij merken echter ook dat veel kinderen soms meer met 

hun horloge bezig zijn onder schooltijd dan met hun werk. Dus ons verzoek om 
met uw kind te bespreken dat voor deze horloges dezelfde regels gelden als voor 

een mobiel namelijk dat ze er niet mee mogen spelen/werken/gebruik van 
mogen maken onder schooltijd. Zoals staat in de schoolgids: ‘’Het is niet 
toegestaan dat kinderen opnames maken en onder schooltijd staan ze uit!’’ Dit 

geldt dus voor zowel mobieltjes als voor smarthorloges. 
Wij bespreken dit ook met de kinderen op school. 

 
Ik wens jullie een fijne schoolweek. 
Met vriendelijke groet, 

Juf Annika 
 

   
 
Nieuws van GO 

 
Helaas de kerstvakantie is alweer voorbij… Maar wat voor leuke 

dingen hebben wij allemaal gedaan op de BSO tijdens de 
kerstvakantie? 

 
Omdat het kerstvakantie was hebben wij heel veel lekkere dingen gebakken 
samen met juf Nadia. Zoals koekjes, kaas-worstenbroodjes, pannenkoeken en 

we hadden zelfs een bananen milkshake gemaakt! Dat was heerlijk smullen!:)  
 

Op de dagen dat het mooi weer was zijn we lekker naar buiten gegaan! Zo zijn 
we naar verschillende speeltuinen in de buurt geweest en naar De Speelhaven. 
 

Wij zijn ook naar Almere Jungle geweest! Zou er echt een krokodil zijn en 
slangen? De krokodillen hebben we gezien, hoewel ze beetje verstopt waren en 

het leek net alsof ze niet echt waren. De slangen waren helaas overleden, we 
konden wel een vel zien van een slang. Verder hebben we vissen, reptielen, 
vogels, alpaca’s, konijnen, stokstaartjes en nog veel meer gezien. En vele mooie 

planten en bloemen gezien, ook de vleesetende plant.  
Over eten gesproken, voor een wandeling door de Jungle heb je natuurlijk wel 

brandstof nodig. Dus we zijn begonnen met een pannenkoek te eten. Het was 
een leuke dag! 
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Het is nu winter, hoewel het meer herfst lijkt. Wil je toch een beetje winters 

gevoel hebben thuis? Maak dan zelf sneeuw! Hier komt het recept: 
 

Benodigdheden:  
 baking soda 

 scheerschuim of crèmespoeling  

 kom of bak 

 garde of lepel  

 keukenweegschaal  

 eventueel glitters 

 

Stap 1: Doe 500 gram baking soda in een grote kom of bak. Vervolgens kun je 
scheerschuim of crèmespoeling toe gaan voegen. Je hebt minstens een halve bus 

scheerschuim of crèmespoeling nodig. 
 
Stap 2: Voeg dit beetje bij beetje toe en mix het vervolgens goed door elkaar 

heen met een garde of lepel. Kijk zelf hoe je de sneeuw wilt hebben. Voeg meer 
scheerschuim of crèmespoeling toe indien nodig.  

 
Stap 3: Als je de sneeuw goed vindt kun je er mee gaan doen wat je wilt! Maak 
er bijvoorbeeld een mini sneeuwpop van! Of je gaat er mee schrijven of tekenen!  

 
 

 
 
 


