
Nieuwsbrief maart 2021  

 

        
 

Beste ouders 

Wat fijn dat we weer de goede kant op gaan met het weer! Een lekker zonnetje en ook 

langzamerhand komen onze plantjes in de tuinen weer langzaam tot leven. 

Ook fijn dat we gelukkig weinig te kampen hebben met ziekte door Corona. Dat is ook zeker aan u te 

danken. Fijn dat u voorzichtig bent en bij milde klachten van uw kind toch het zekere voor het 

onzekere neemt en uw kind thuishoudt. Ook fijn dat u het ons laat weten.!!!  Samen kunnen we er 

zo voor zorgen dat de kinderen gezond naar school kunnen blijven gaan en ook wij als leerkrachten! 

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd en vaak ook leuke dingen. In deze nieuwsbrief wil ik u 

graag daarvan laten genieten. 

Verlengde Leertijd 

Ook nu hebben we weer veel extra inzet van RT-ers die kinderen in kleine groepjes extra lesgeven op 

dat onderdeel wat de kinderen nog moeilijk vinden.  

In februari hebben we de Citotoetsen afgenomen. Helaas waren de resultaten teleurstellend. Vooral 

het lezen! En wanneer het technisch lezen zwak is laat dat vaak ook resultaten zien op het gebied 

van woordenschat en begrijpend lezen. Het niveau van begrijpend lezen is een belangrijke 

voorspeller voor het vervolg van de basisschool. We kunnen het niet genoeg zeggen: lezen, lezen, 

lezen. 

De extra lessen zijn dan ook heel veel gericht op lezen en dus ook op woordenschat en begrijpend 

lezen. 

Laten we hopen dat de openbare bibliotheek weer snel opengaat! 

Kinderen van de bovenbouw mogen een boek uit onze eigen schoolbibliotheek lenen. Eigenlijk is dat 

niet de bedoeling. Lang niet alle kinderen gaan zorgzaam met spullen om waardoor we beschadigde 

boeken terugkrijgen. We hopen dat u uw kind helpt om netjes met de materialen om te gaan. 

Een andere invulling van verlengde leertijd is de activiteit van de kinderen van groep 8 en Move/Sol. 

 



 

De kinderen zijn hard bezig om met elkaar iets te bedenken voor de wijk. Ze hebben in ieder geval 

iets gekozen wat te maken heeft met Cultuur. Een mooi thema. De leerlingen zijn nog volop bezig 

dus helaas kan ik u nog niet melden welke activiteit het gaat worden.                                                                                                                                                                      

Overigens hebben alle kinderen van groep 8 zich inmiddels opgegeven voor de middelbare scholen. 

In April zijn de eindtoetsen en dan zal alles definitief worden. 

Zoals u inmiddels weet is de Schoolschrijver Selma Noort weer bij ons op school om met de 

kinderen vooral leuke en inspirerende lees en schrijfactiviteiten te doen. 

 

Selma leest voor en prikkelt de kinderen om ook zelf te schrijven. Ze is wekelijks in groep 6-7, 5 en 4. 



Diploma's 
Na de voorjaarsvakantie hebben we weer afscheid genomen in de Internationale Taalklas van een 
aantal kinderen. De basis is gelegd en alle geslaagd kinderen kregen natuurlijk hun diploma! 
 

     
 

Maar niet alleen onze INT kinderen. Deze kanjers hebben hun tafeldiploma  en veterdiploma 

gehaald  
 

   
Dat kan natuurlijk ook niet anders. De kinderen zijn zó hard aan het werk. Veel rekenspelletjes 
gebeurt er in samenwerkingsvormen. 
 



                             

 
 
De groepen 6, 7 en 8 zijn gestart met Onderzoekend Leren. Onderzoekend leren betekent dat 
kinderen daadwerkelijk onderzoek gaan doen en ervaring op doen in onderzoeksvaardigheden. 
 Deze onderzoeksvaardigheden zijn: 

- Wees nieuwsgierig 

- Neem waar 

- Gebruik je verbeelding 

- Trek in twijfel 

- Hak in stukken 

- Deel ideeën  

- Ontdek de samenhang 

- Reflecteer 



 

 
Samen met een gastdocent: Nina von der Assen die gespecialiseerd is in deze manier van werken 
met kinderen zal voorlopig iedere vrijdag een uur, samen met de leerkrachten, aan het werk gaan. 
 
Volgende week gaan de leerlingen van groep 5 en 6 starten met verlengde leertijd. Zij hebben 6x 

theaterlessen. Start: dinsdag 23 maart. 

De kinderen van groep 5 gaan aansluitend naar de theaterlessen. De leerlingen van groep 6 gaan 
eerst naar SOL waar ze iets te drinken krijgen en waarbij ze een activiteit gaan doen die lekker 
ontspannend is. Zij starten met de theaterlessen om 15.15 toto 16.15 
 
Eveneens starten de kinderen van groep 5 as maandag met een weerbaarheidstraining: weerbaar 

zonder Pesten georganiseerd door SOl en de Aikidovereniging.  

 

De kinderen in groep 6 en 7 hebben het over DNA en groep 8 onderzoekt hoe biometrische 

apparaten ingezet kunnen worden voor kinderen met een handicap. De term is: biomedisch 

ontwerpen voor bv. personen met een beperking zoals geen hand hebben of voor wanneer 

iemand reuma heeft en hierdoor niet meer een boek in de handen kan nemen tijdens het 

lezen.  

U ziet: zeer interessante Onderzoeksvragen!!!! 

 

 



                         
   

 

Wis u dat de leerlingen van de ISK af en toe een lunchconcert  hebben? 

   
 

 

 

 

 



Ontwikkelingsgesprekken 

Naar aanleiding van de resultaten zullen er weer ontwikkelingsgesprekken plaatsvinden. Helaas 

moeten we dit door alle Corona-maatregelen anders gaan doen. Sommige ouders vinden het prettig 

om dit on-line te doen, weer anderen telefonisch. 

 

Het fijne van onze ontwikkelingsgesprekken is natuurlijk dat uw kind actief bij zijn eigen ontwikkeling 

betrokken wordt. Niet alleen maar een beoordeling van de juf of meester, ook een eigen 

beoordeling van inzet, gedrag en resultaten. 

 

De leerkrachten zullen dan ook het eerste deel van het ontwikkelingsgesprek met uw kind doen. Het 

rapport gaat dan mee naar huis en de leerkracht zal dan contact met u opnemen. 

Hopelijk heeft uw kind dan verteld hoe het ervoor staat en welke doelen uw kind voor de komende 

periode heeft. 

 

Namens het team 

Ger van der Meer 

 


