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Agenda februari 2023 
 

Datum Activiteit Tijd 

23 januari t/m 10 februari Afname CITO-toetsen  

Vrijdag 17 februari Kleintje Carnaval groep 1/2 ‘s ochtends 

Woensdag 22 februari Aswoensdagviering 11.15 uur 

Vrijdag 24 februari Studiedag team – kinderen vrij  

Vrijdag 24 februari Nieuwsbrief 7  

27 feb. t/m 3 maart Voorjaarsvakantie  

 

Voorwoord 
Na een gezellig drukke decembermaand is het altijd weer heerlijk fris opstarten in een nieuw jaar. Alle 
feestelijkheden zijn achter de rug en iedereen heeft (hopelijk) lekker kunnen bijkomen en opladen in de 
vakantie. 
Op school zijn we ook weer lekker gestart. En inmiddels zijn we in de groepen 3 t/m 8 ook ‘los’ met de 
CITO-toetsen. Dat vraagt altijd extra focus van de kinderen. 
Maar naast deze toetsen vinden ook de gewone lessen in alle rust plaats en hebben er ook al weer een 
paar leuke activiteiten plaatsgevonden.  
Zo heeft groep 5 t/m 8 vier keer schaatsles gehad in Thialf en heeft groep 1 t/m 4 inmiddels het voor-
leesontbijt achter de rug. 
 



 

 

Dit schooljaar is het laatste jaar van de schoolplanperiode 2019 – 2023. Het tweede deel van dit school-
jaar gaan we als team, samen met de ouders van de MR-SAC, aan de slag met het nieuwe plan voor 
2023 – 2027. We gaan de leerlingenraad nieuw leven inblazen en ook hen betrekken bij de ontwikkelin-
gen voor en op school. Een mooi proces waar u t.z.t. meer over gaat horen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. We gaan in deze periode aan de slag met de for-
matie voor komend schooljaar.  
  

Kanjerupdate groep 1/2 
Kinderen zitten achterelkaar en pakken de enkels van het kind 
dat achter hem zit vast.   
Losjes vasthouden, niet loslaten. Op teken gaat de rij vooruit.   
Na oefenen in kleine rijtjes gaan we twee rijen maken. Het is 
geen wedstrijd maar een oefening om elkaar niet los te la-
ten. Kinderen moeten rekening met elkaar houden. Je kunt niet 
sneller, je moet met de rij mee, tempo aanpassen dus.  
Niet alle kinderen zijn zo vrij om de ander bij de enkels vast te 
houden. Ik zie dat enkele kinderen de handen van de voorbuur 
pakken en om hun enkels doen. Contacten worden uitgebreid 
en zo beleven ze samen een mooie oefening. Een extra oefe-
ning die erbij komt is dat de kinderen voorzichtig mogen gaan 
liggen.   
Wat doen ze het goed en wat een plezier; het was weer een 
feest om te doen! 
  

Opscherpen schoolafspraken 
Zo aan het begin van een nieuw jaar waarin veel mensen goede voornemens hebben, is het goed om 
ook de afspraken en regels die op school gelden even onder de aandacht te brengen met als doel deze 
op te scherpen. We vragen hier met name de aandacht voor het op tijd op school komen en de pauze- 
en lunchhap. In ons Informatieboekje – die u aan het begin van het schooljaar hebt meegekregen – 
staan beide beschreven.  
 
School begint om 8.25 uur. We bellen een paar minuten daarvoor zodat we ook daadwerkelijk om 8.25 
uur kunnen beginnen. Het is voor kinderen erg vervelend wanneer zij regelmatig de klas in moeten ko-
men wanneer school al is begonnen. Wij beginnen 8.25 uur i.p.v. 8.30 uur: we hebben er destijds met de 



 
 

 

beslissing om te gaan werken met een continurooster voor gekozen om na de lunch 20 minuten pauze in 
te plannen i.p.v. een kwartier. Die 5 minuten pakken we dus ’s ochtends erbij. 
 
Ook de richtlijnen m.b.t. de pauze- en lunchhap hebben we in die periode afgesproken en vastgelegd, 
samen met de MR-SAC. We vinden het belangrijk dat kinderen gezonde voeding en drinken binnenkrij-
gen. Wanneer er overdag ‘gewoon’ wordt gegeten en gedronken, kunt thuis kiezen voor wat uw kind 
nog aan andere voedingsmiddelen krijgt. Daarnaast kan een traktatie dan gewoon een leuke en lekkere 
traktatie zijn, niet ‘over the top’.  
 
Wilt u de informatie hierover nog eens nalezen en mogen wij u voor beide weer even extra aandacht 
vragen? 
 

CITO-toetsen 
In deze periode worden de middentoetsen van CITO afgenomen in de groep 3 t/m 8. Na afname gaan 
we de toetsenresultaten analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau. Onder andere hiermee bren-
gen we in kaart hoe de kwaliteit van ons onderwijs er voor staat: wat doen we goed, wat werkt goed en 
moeten we vooral zo blijven doen en waar kunnen we ons in verbeteren of vraagt het iets anders?  
 

Schoolschaatsen 
In december en januari zijn de kin-
deren van groep 5,6,7 en 8 vier keer 
naar Thialf geweest voor school-
schaatsen. Vanuit de Sven Kramer 
Academy hebben we les gekregen 
in de basisvaardigheden van schaat-
sen, ijshockey en kunstschaatsen. 
De kinderen waren verdeeld in ni-
veau groepen en zo was er voor ie-
dereen wat nieuws te leren op zijn 
of haar manier. Zelfs al kon je eerst 
niet schaatsen, aan het eind van 
deze lessenreeks kon iedereen de 
schaatsbaan in de rondte schaat-
sen! De lessenreeks werd afgeslo-
ten met een heuse ‘Elfstedentocht’! 
Er moest gekluund worden, onder 
bruggetjes door en zo werd er een 
prachtig parcours geschaatst. Het 
was een groot succes!  
 



 

 

 

Voorleesontbijt 
Woensdag 25 januari hadden de kinderen van groep 1 t/m 4 het voorleesontbijt. Met het Nationale 
Voorleesontbijt worden de Nationale Voorleesdagen traditioneel geopend. Deze zijn dit jaar van 25 ja-
nuari t/m 4 februari.  
 
Met de Nationale Voorleesdagen worden o.a. ouders gestimuleerd om te blijven voorlezen aan hun kin-
deren, vooral ook als kinderen dit zelf nog niet kunnen. Hoe meer kinderen voorgelezen worden, hoe 
groter de kans dat ze ook op latere leeftijd nog met veel plezier zullen lezen. Ook prikkelt voorlezen de 
fantasie, vergroot het de woordenschat van kinderen en zorgt het voor een beter taalgevoel. De Natio-
nale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om dagelijks vijftien minuten (voor) te lezen in 
de klas. De kinderen ervaren het plezier van boeken. Bovendien ontwikkelen ze naast een beter taalge-
voel ook hun empathisch vermogen. Daarom: voorlezen maakt je leuker!  
 
De kinderen kwamen in hun pyjama en hadden een lekker ontbijt mee. In het kleuterlokaal zijn we be-
gonnen met ochtendgymnastiek. Op ‘Tsjoe stjoe wa’ hebben we heerlijk gedanst.  



 
 

 

Vervolgens gegeten en het feestdobbelspel gespeeld. Een soort ganzenbord.  
Toen heeft juf Tineke bij de kleuters het prentenboek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ voor-
gelezen en juf Anja in groep 3 en 4 ‘Het grote vriendjesfeest’. Het was heerlijk genieten van een verhaal 
en het er daarna nog met elkaar over hebben! 

 

 
 
 


