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Schoolnieuws 
 
Namens het gehele team wensen wij iedereen een leerzaam 2019 toe. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
In de maand november namen ouders, leerlingen en teamleden deel aan 
een tevredenheidsonderzoek. We hebben ondertussen de rapportage ont-
vangen en in de komende periode bespreken we de resultaten met het 
team, de MR en met de leerlingenraad. Samen komen we tot verbeter-
punten. Er zullen verbeteringen worden opgenomen in het schooljaarplan 
2018/2019. Nadat we de rapportage intern hebben besproken informeren 
wij u uiteraard over de verbeterpunten en de belangrijkste conclusies uit 
het onderzoek. 
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Rapportbespreking 

Op maandag 4 februari staan de rapportbesprekingen op 

het programma. Ouders kunnen bij de leerkracht van hun 

kind hun voorkeur voor het moment aangeven. Dit kan 

mondeling of per mail. Ouders die geen voorkeur hebben, 

worden ingedeeld in de middag. Tot 28 januari kunt u uw 

voorkeur kenbaar maken. 

Toetsweken 

De maand januari staat in het te-
ken van de Cito leerlingvolgsys-
teemtoetsen. We verdelen de toet-
sen over drie weken, zodat de kin-
deren in alle rust hun toetsen kun-
nen maken. Er worden toetsen ge-
maakt voor rekenen, spelling, be-

grijpend lezen en technisch lezen. 

Bij de rapportbesprekingen op 4 
februari delen we de resultaten 

met u. 

Na de toetsen worden de resulta-
ten op groepsniveau en op school-
niveau besproken met alle teamle-
den. De individuele resultaten wor-
den door de groepsleerkracht en de 

intern begeleider geëvalueerd. 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Streetwise 

Donderdag 17 januari is er weer het Streetwise-
project van de ANWB. Dit project is bedoeld om 
kinderen bewust te maken van verkeer. Groep 1 
en 2 doen Toet, toet. De kinderen leren waarom 
in een auto de gordels om moeten. Ze oefenen 
met oversteken met en zonder verkeerslicht en/
of zebrapad. Deze les wordt gegeven in het 

speellokaal. 

Groep 3 en 4 mogen in Blik en klik onder andere 
zelf in een mini elektroauto rijden. Deze les 
wordt gegeven in de gemeenschapsruimte. Groep 
5 en 6 volgen Hallo auto. Deze les wordt gegeven 
in de J. de Ridderstraat. Deze straat is die dag 
een uur afgesloten. De kinderen worden bewust 
gemaakt van de afstand die een auto nodig heeft 
voordat deze stil staat. Groep 7 en 8 krijgen 
Trapvaardig. Deze kinderen moeten  hun fiets 
meebrengen. Zij gaan op het schoolplein een par-

cours met verkeersmoeilijkheden afleggen. 

Geen gymnastiek 
 
Vrijdag 18 januari kan er helaas geen gymnas-
tiek worden gegeven. Het Dorpshuis in Tricht is 
de gehele dag afgehuurd voor een Nieuwjaars-
receptie. 

Boeken 
 
Via oudleerling Tim Schook hebben wij van AH boeken 
gekregen die uit het assortiment werden verwijderd. 
Voor iedere groep zijn er dus een aantal nieuwe boeken 
voor de klassenbibliotheek. We zijn hier heel blij mee en 
bedanken Tim langs deze weg hartelijk voor de boeken. 

Jammer, vrijdag 
even niet 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Groep 1/2 

Zoals u weet zijn wij met een schoolbreed project 

begonnen. Groep 1 en 2 gaan de komende tijd veel 

leren over China. De kleuters hebben bedacht waar 

zij over willen leren. Dat is onder andere welke kle-

ding dragen Chinese mensen in China? Welke dieren 

wonen er in China? Wat wordt er in China gegeten? 

Wat vinden de mensen in China leuk? Natuurlijk wil-

len we de klas ook chinees aankleden. Heeft u spul-

len of kleding die hiervoor geschikt is geeft het dan 

aan uw kind mee. 

30 januari hebben wij samen met peuterspeelzaal ‘t 

Beldertje en basisschool Op ‘t Hof een activiteit in 

het kader van de Nationale voorleesdagen. Wij gaan 

die ochtend naar het Dorpshuis in Tricht waar activi-

teiten worden georganiseerd rondom het boek: “Een 

huis voor Harry”. Voor het vervoer naar Tricht heb ik 

een aantal ouders nodig die willen rijden. U kunt 

zich hiervoor bij Aafke opgeven. U wordt nog nader 

geïnformeerd met betrekking tot de tijden. 

Groep 3/4 
 
We zijn deze week begonnen met ons landenproject. In 
groep 3/4 hebben we Italië als land gekozen. We weten 
al wat af van het Venetiaans carnaval en zijn bekende 
maskers. De kinderen hebben zelfs geposeerd met een 
Venetiaans masker op. Ook mochten ze ‘Mona Lisa’ na 
spelen. Komende weken gaan we nog meer leren over 
Italië en zijn plaatsen, gebouwen en voedsel. En hoe leuk 
zou het zijn als de kinderen straks wat woordjes Italiaans 
kennen?!   

Groep 7/8 
We zijn maandag goed begonnen; iedereen heeft 
verteld over de kerstvakantie en we zijn weer 
gewoon aan het werk gegaan. Op dinsdag zijn we 
begonnen met het CITO leerlingvolgsysteem; we 
maken elke dag ongeveer 1 CITO-toetsonderdeel 
wat dan in de plaats komt van het betreffende 
vak. Dus als we CITO rekenen doen, dan doen we 
geen les rekenen uit de methode, als we CITO 
spelling maken, dan schuift de methodeles spel-
ling op. En zo maken we rustig alle CITO -
toetsonderdelen totdat we ze allemaal gehad 
hebben.  
Wij zijn ook begonnen aan het project over lan-
den. Wij hebben maar liefst 3 groepen; één 
groep gaat de USA behandelen, één groep GB en 
alle meiden gaan Scandinavië behandelen. Ze 
gaan alle informatie over die landen uitpluizen 
en op een mooie manier presenteren. Ik ben be-
nieuwd! We werken op maandagmiddag en op 
vrijdagmiddag aan het project. De kijkavond 
vindt plaats op donderdag 21 februari van 19-20 
uur.  
Maandag 14 januari hebben we een leerzaam 
cultureel uitje; we gaan naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam! We gaan met de kinderen van 
groep 7 en 8 van Op 't Hof uit Tricht; zij hadden 
nog plaatsen over in de bus en vroegen of wij 
daar interesse in hadden. Nou, dat hebben we 
zeker! 
We krijgen een actieve rondleiding van anderhalf 
uur waarbij alle zintuigen van de leerlingen wor-
den aangesproken. De leerlingen proeven, rui-
ken, voelen en horen. Het programma heet: 
"Proef de Gouden Eeuw". 
Om alles goed te laten verlopen wat mededelin-
gen: 
- om 8 uur aanwezig zijn bij het Dorpshuis 
(gymzaal) in Tricht 
- eten en drinken mag in de bus, lunchpakket 
meenemen om op de terugweg in de bus op te 
eten 
- er zijn 4 gemixte groepen gemaakt  
- wij zorgen voor het vervoer per auto van Tricht 
naar De Malsenburg 
 
Meester Hendrik gaat vanaf dit nieuwe jaar op 
donderdag en vrijdag werken, juf Pieternel op 

Groep 5/6 
We hopen van harte dat iedereen een leuke vakantie 
heeft gehad en klaar is voor het tweede deel van het 
schooljaar 18/19. 
Volgende week donderdag komt de ANWB bij ons langs 
vanwege het project Streetwise. Voor groep 5 en 6 
staat ‘Hallo auto’ op het programma. ‘Hallo auto’ 
leert kinderen over de remweg van een auto en de 
invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen ne-
men plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto 
en mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veilig-
heidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger  
moet gebruiken, komen in deze les aan bod. 
Een ander project, met als onderwerp Australië, is 
inmiddels gestart. Mochten jullie nog materialen heb-
ben die hierbij gebruikt kunnen worden, dan horen wij 
dat graag. 
 
Wij hopen jullie allemaal binnenkort te zien voor de 
10-minutengesprekken.  
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Kalender 
 
Wanneer     Wat     Wie      
Do 17 januari    Streetwise    alle groepen 
Vr 18 januari    Vrije vrijdag    groep 1-2 
Vr 18 januari    Geen gymnastiek in Tricht groep 5 t/m 8 
Vr 25 januari   Volgende nieuwsbrief 

Jarigen 

24 januari   Laurie Huijgen 


