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De Agenda:
-

26 januari t/m 5 februari: Voorleesdagen peuters en kleuters
Donderdag 27 januari om 17.00 uur: MR-vergadering
Vrijdag 11 februari: groep 2 t/m 8 rapporten mee
Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari: voorjaarsvakantie
Maandag 28 februari: studiedag schoolteam, de basisschoolkinderen zijn deze dag vrij

Corona
We zijn erg blij dat we na de kerstvakantie weer
fysiek op school zijn met de kinderen.
Op dit moment zitten nog twee leerlingen in
quarantaine, verder is iedereen op school.
Juf Astrid (leerkracht groep 3) werkt nog halve
dagen op de Feddeslocatie vanwege longcovid.
Ook vanaf deze plek wensen we juf Astrid een
spoedig herstel.
Rapporten
Vrijdag 11 februari krijgen de groepen 2 t/m 8 de
rapporten mee naar huis.
De tienminutengesprekken vinden online plaats
via Teams omdat we nog geen ouders in school
mogen ontvangen.
U krijgt een uitnodiging via de social schools app
van de eigen leerkracht. U kunt dan zelf de tijd
aangeven wanneer het u past om met de
leerkracht in gesprek te gaan.
Leerlingvolgsysteem gymnastiek
In samenwerking met de buurtsportcoaches van
BV-sport zal er binnenkort een MQ-scan worden
afgenomen onder alle kinderen in groep 3 tot en
met 8 tijdens de gymnastieklessen.
De MQ-scan meet de motorische ontwikkeling
van een kind. De scan bestaat uit een compacte
beweegbaan, volgens specifieke instructies
opgebouwd met standaard materialen uit een
gymzaal en kan gemakkelijk worden afgenomen
tijdens de gymles. De tijd die een kind erover
doet om de baan af te leggen geeft aan of een
kind gemiddeld, boven- of onder gemiddeld
motorisch vaardig is voor zijn of haar leeftijd.
Met de resultaten die uit de scan komen wordt er

een advies gegeven en zal de vakleerkracht de
onderdelen die ondergemiddeld scoren vaker
behandelen binnen de gymlessen. Mocht dit niet
voldoende zijn dan kan er naar de mogelijkheid
worden gekeken om het kind na schooltijd extra
te ondersteunen ter verbetering van de
motorische vaardigheid of te adviseren voor
doorverwijzing naar een specialist, zoals een
fysiotherapeut. Kinderen vinden de beweegbaan
over het algemeen leuk om te doen en worden
idealiter 2 keer per schooljaar gescand om de
ontwikkeling van de motorische vaardigheden te
monitoren. De eerste scan zal zo snel mogelijk
plaats gaan vinden, zodat aan het einde van het
schooljaar het tweede meetmoment kan
plaatsvinden. Mocht u hierover vragen hebben
dan kunt u terecht bij de vakleerkracht
gymnastiek.
Met vriendelijke groet,
Rick Bakker (vakdocent gymnastiek)

Voorleesdagen peuters en kleuters

VOORLEESDAGEN 26 januari t/m 5 februari
Vanaf woensdag 26 januari wordt er weer extra
aandacht besteed aan het belang van voorlezen.
Voorlezen is ontzettend goed, met 15 minuten
voorlezen per dag leert een kind al duizend
nieuwe woorden per jaar. Daarnaast heeft
voorlezen een positief effect op spelling en
tekstbegrip.

Het prentenboek dat centraal staat is ‘Maar eerst
ving ik een monster’. Bij dit prentenboek is een
vingermonstertje verkrijgbaar bij aankoop van dit
boek. Als je lid wordt van de bibliotheek krijgt uw
kind het vingermonstertje gratis. Kinderen
kunnen gratis lid worden van de bibliotheek! Het
boek is ook in klein formaat verkrijgbaar voor
slechts € 5,25 (tijdens de Voorleesdagen bij de
boekhandel).
Juf Bonnie heeft n.a.v. het prentenboek ‘De
gruffalo’ een mooi vertelkastje met gekleide
dieren gemaakt. Dit wordt gebruikt zowel bij de
peuters als de kleuters tijdens het voorlezen van
dit boek (zie foto). Erg leuk juf Bonnie!

Er is een prentenboek top 10 gemaakt om extra
inspiratie op te doen. Heel veel voorleesplezier
toegewenst.
Groeten van juf Anja
Nieuws vanuit de speelleergroepen
Thema
De afgelopen weken stond het thema “eet
smakelijk” centraal. Tijdens dit thema werden er
koksmutsen en placemats geknutseld. Naast de
knutsel activiteiten werd er in de kring iedere dag
uit het knie boek van Uk en Puk voorgelezen,
namelijk het verhaal “geit is jarig”. In dit verhaal
zijn de vrienden van geit cadeaus vergeten maar
hebben ze nog wel ingrediënten voor een lekkere
soep.... melk van de koe, wortelen van het konijn,
eieren van de kip en appels van het paard. We
besluiten deze soep na te maken, maar de soep
blijkt toch niet zo lekker te zijn. Naast het verhaal
van geit werd er ook bestek gesorteerd en werd
er aandacht besteed aan allerlei fruitsoorten aan
de hand van plaatjes.
Halen en brengen
Helaas hebben we er nog steeds mee te maken
dat de haal- en breng momenten buiten
plaatsvinden. In de ochtend bij het hek tussen
8:30 en 8:45 kunt u uw kind brengen. Aan het
eind van de ochtend tussen 12:15 en 12:30 is het
haalmoment. Door de regels en de groei van de
peutergroepen kan het daardoor voorkomen dat
u langer moet wachten op uw kind.

Nieuws vanuit de BSO

voetbalkooi in de bocht bij de Koepelkerk.
Aanmelden kan via www.sinnekinderopvang.nl
m.v.g. Fabiënne Cilya, Miranda, Maaike, Wietse,
Silke en Nicolette

Zo hadden we heel veel kinderen bij de BSO en zo
weer 2 tot 7 kinderen per dag, omdat we weer in
een lockdown terecht kwamen. We ontvingen de
week voor Kerst tot 10 januari alleen kinderen
van ouders met een cruciaal beroep. We hadden
zo’n leuk Kerstvakantie -programma en die liep
nu redelijk door de beslissing vanuit de regering
in het water. Geen koken in een foodtruck, niet
naar de schaatsbaan, geen bezoek aan Aquazoo,
geen museum enz. Toch hebben de kinderen zich
goed vermaakt. Er werd vuurwerk geschilderd, er
werd alle dagen gekookt of gebakken er werd
verstoppertje door de hele school gespeeld, er
werd muziek gemaakt. Ook gingen we in de stad
een ouder op haar werk bezoeken,
miniatuurpoppetjes zoeken en werd er lekker
door de modderplassen gestampt.
Het thema “eet smakelijk” hebben we nu gehad
en nu zijn we bezig met het thema: “winter”.
Voor de ouders die binnenkort ook opvang nodig
hebben: Uw kind is van harte welkom, wij
hebben sommige dagen nog voldoende plaatsen
zowel van 7.30 uur tot 8.15 uur bij de VSO op de
onderbouwlocatie als bij de BSO tijdens
vakanties, schoolvrije dagen van 7.30-18.30 uur
en op reguliere schooldagen van 14.00-18.30 uur
bij de bovenbouwlocatie. Onze BSO- ingang is te
vinden naast de klim-aap tegenover de

