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Agenda 
3 februari Middag lesvrij; alle leerlingen zijn  

 vanaf 12:00 uur vrij 

6 februari Lesvrij: alle leerlingen zijn vrij 

10 februari Rapporten mee naar huis 

15 en 16 februari Rapportgesprekken met 

 ouders/verzorgers 

17 februari Middag lesvrij; alle leerlingen zijn 

 vanaf 12:00 uur vrij 

20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 

 

 

Rapport 
Op vrijdag 10 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 

Woensdag 15 en donderdag 16 februari zijn de rapportgesprekken met de ouders. 

Via Mijnschoolinfo krijgt u bericht wanneer u kunt intekenen voor het tijdstip dat u het beste 

uitkomt. 

 

 

CITO-toetsen 
In alle groepen worden de Cito-toetsen afgenomen. Natuurlijk pauzeren we 

ook en gaan de leerlingen naar buiten. De leerlingen van de bovenbouw 

rennen tussendoor af en toe een rondje om de school zodat zij zich even 

kunnen ontspannen.  
Volgende week zullen de laatste Cito-toetsen worden afgenomen. 
 
 

Weektaak groep 8 
We zijn begonnen met de weektaak. Daar staan alle dagen van de week op, ook alle lessen 

staan erop. Elke dag heeft een eigen kleur, als je een les af hebt dan moet je het aftekenen 

met de kleur van die dag. Als je alles af hebt staan achterop ook allemaal opdrachten. Ik vind 

het erg fijn, want ik kan gewoon alles in een schema zien. 

Lee-Lee. 

 

De weektaak is altijd goed om bij je te hebben. Op de weektaak staan alle werkdagen met 

alle dingen die je moet doen. Als je iets af hebt staat er een kleurtje bij de naam van die dag. 

Dan moet je die les inkleuren op de weektaak. Als je alles af hebt staan er achterop het blad 

extra opdrachten. Zelf vind ik de weektaak erg handig. In het begin had ik wat stress omdat 

ik dacht dat ik mijn werk niet af zou krijgen, maar dat ging snel weer weg. 

Daniël. 

 

We zijn 2 of 3 weken voor de Kerstvakantie met de weektaak begonnen. Het is een blad 

waarop staat wat je doen moet in de week. Als je klaar bent staan er op de achterkant 

vervolgtaken en aan het eind van de week moet je invullen hoe de week is gegaan. Het is 

handig omdat je precies weet wat je moet doen in de week en wat je hebt gedaan moet je 

een kleur geven van de dag. Het gaat goed, elke keer is mijn weektaak af. 

Damian. 
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“Goed gedaan” les 8 
Ons volgend thema “Goed gedaan” is thema 8. 

In de klas hangt de komende 2 weken deze les als een agenda met de opdrachten, zodat 

iedereen dit goed kan zien. 

 

Les 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).  
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Van  al het water op aarde bestaat slechts 2,5% uit zoet 

water. Zoet water bestaat uit grondwater (0,5%), of  is direct 

beschikbaar in meren, beken en rivieren(0,01%) 

 

Nieuws van de Brede School: Kindervakantieland  
 
Deze zomervakantie gaan we weer naar 

kindervakantieland! Dit is voor kinderen 

die om welke reden dan ook niet of nooit 

op vakantie gaan. Alle 6 de weken 

worden gecoördineerd door het 

kinderwerk van stichting de Schoor. 

Wendy en Merredith gaan de vierde week 

(14-19 augustus). Mocht je alvast wat 

meer informatie willen of je willen 

aanmelden, stuur dan even een mail 

naar Wendy; spooren@deschoor.nl of 

bel/app naar 06-42741945 

Binnenkort ontvangen jullie via mijn 

schoolinfo 
 
 

 
 
 
 
 
 
Waterweetje 
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