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Agenda 
   
15 januari  vervolg citotoetsen 
8 februari   rapport mee 
13 en 14 februari         rapportgesprekken groep 1-7 
          adviesgesprekken groep 8 
14 februari    schoolfotograaf 

 
Betaling van het schoolreisje in mei 
Ook dit jaar gaan we met de groepen 1 t/m 7 met de bus op 
schoolreisje. We weten nog niet waarheen we gaan. De 
schoolreiscommissie is bezig de prijzen van het dagje uit en de kosten 
voor de bus te vergelijken. We proberen het schoolreisje onder de 
25,00 euro te houden. Het schoolreisje is op maandag 20 mei. 
U kunt het schoolreisje eventueel in 3 termijnen betalen: 
1e termijn 7,50 per kind voor 1 maart. 
2e termijn 7,50 per kind voor 1 april. 
3e termijn het nog openstaande bedrag voor 13 mei. Dit bedrag wordt 
bekend zodra we weten waar het schoolreisje naar toe gaat. U leest er 
dan over in de Nieuwsbrief. 
U kunt contant betalen bij de leerkracht maar ook het geld overmaken onder vermelding van de naam, 
groep van uw kind en de mededeling: schoolreisje 20 mei 2019. 
Het rekeningnummer is  
NL 17 INGB 000 6 1902 54 
t.n.v. ASG inz Architect ouderraad 
 

Rapporten 
Op vrijdag 8 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. We hebben nog niet alle mappen 
terug gekregen. Wilt u het rapport van uw kind(eren) komende week mee naar school geven? 
 

Jeugdsportfonds 

Sport uw kind via het Jeugdsportfonds? Let dan even op het volgende: 
De aanvraag is geldig voor een jaar. Wendy en Sietske kunnen deze aanvraag niet 
verlengen zonder een formulier van u. Ook weten wij niet van alle kinderen dat zij via 
het JSF sporten. Denkt of weet u dat de aanvraag moet worden herhaald, bel of kom 
even langs.  
Een vergoeding voor zwemlessen wordt eenmalig verstrekt! 
 

Sietske is maandag en woensdag op school aanwezig. 
Wendy is bereikbaar op nummer 06 42741945. U kunt haar bellen om een afspraak te maken. 
Ook Andor, de buurtsportcoach kan aanvragen doen. Hij is op woensdagmiddag aanwezig op het 
kunstgrasveld. 
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Cito-toetsen 
Op maandag 14 januari zijn we gestart met de Cito-toetsen. In deze periode worden dagelijks Cito-toetsen 
afgenomen. Wilt u dokters- en/of tandartsafspraken na schooltijd inplannen? Alle niet-gemaakte toetsen 
moeten namelijk op een ander tijdstip worden ingehaald. Verder is het natuurlijk belangrijk dat uw kind op 
tijd naar bed gaat, goed ontbijt en zo met voldoende energie en op tijd naar school komt. 
 
 

Groep 1 en 2 B van juf Bianca 
Na de kerstvakantie zijn de kleutergroepen met het thema “de Winter, 
brrr wat koud” begonnen. De kinderen vertellen over hun eigen 
ervaringen met de kou. Bijvoorbeeld welke kleren ze aantrekken, 
wanneer ze het heel koud hebben, welke dranken koud en warm zijn en 
wat je kunt doen om warm te worden. We leren daarnaast over dieren 
die in de kou leven. Ook leren we er nieuwe woorden bij zoals: iglo, 
Eskimo, bevriezen, dooien, smelten, ijspegel, temperatuur en nog veel 
meer. Op internet zijn veel filmpjes te vinden die over het thema de 

Winter en kou gaan. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een filmpje bekeken over 
pinguïns en het maken van een iglo. Na het 
bekijken van de filmpjes willen de kinderen 
graag zelf nog vertellen. 
In de klas hebben we onze eigen winterhoeken. 
De kinderen spelen graag samen in onze eigen 
opblaasiglo, met de watertafel met 
namaaksneeuw en met de winter-playmobil. De 
rekenactiviteiten en het interactief voorlezen 
zijn ook aan het thema aangepast. 
Als het nu eens echt ging sneeuwen dan zouden 

de kleuters daar héél blij mee zijn.  
De juf een beetje minder…. 
 
 
 

Schoolfruitproject 
 
Deze week eten de kinderen: 
  
 

Link voor de nieuwsbrief:  
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm  
 

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
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“Goed gedaan” les 8 
 

De komende 2 weken gaan we het hebben 
over thema 8 ‘Wat voel ik?’. 
 
Het is belangrijk dat een kind weet 
wanneer hij bang, boos of verdrietig is en 
dit ook kan vertellen. Een kind moet leren 
zeggen wat hem dwarszit (in plaats van 
dat in zijn gedrag te uiten) en weten wat 
hij kan doen om zich weer wat fijner te 
voelen. 
In de klas komt onder anderen het 
volgende aan de orde: 

 Er zijn veel verschillende 
woorden die aangeven of je een 
beetje blij, bang, boos of 
verdrietig bent of juist heel erg. 

 Wat kun je doen als je bang, boos 
of verdrietig bent? 

 
Tips voor thuis: 

• Juist wanneer uw kind boos, bang 
of verdrietig is, heeft hij uw steun, 
uitleg en voorbeeld nodig. Gebruik 
die momenten om hem te leren 
hoe hij met zijn emoties om kan 
gaan. 

• Toon begrip voor de boosheid van 
uw kind, maar accepteer nooit dat 
hij tegen u schreeuwt of zelfs 
scheldt. ‘Boos zijn mag! Maar je 
praat fatsoenlijk tegen me!’ 

• Begrijp het verdriet en de angsten 
van uw kind, maar ga er niet te ver 
in mee. Kalmeer uw kind en 
bedenk samen iets waardoor hij 
wat minder bang of verdrietig 
wordt. 

• Rituelen kunnen troost bieden 
(een kruisje in de tuin voor de 
hamster die is doodgegaan) en 
kalmerend werken (even lezen in 
bed).  


