
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO  nr. 6       donderdag 13 december  2018 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Wo 19 dec:  Kerstviering van 17.00 – 19.00 uur 

Do 20 dec:  Schoolschaatsen 11.00 -12.00 uur  

Vr 21 dec:  Vanaf 11.45 uur zijn alle leerlingen vrij  

Ma 7 jan:  Eerste schooldag na de kerstvakantie 

Wo 9 jan:  Hoofdluiscontrole 

Do 10 jan:  Drama-project voor groep 6-7-8 

Vr 11 jan:  Ateliers 

Do 17 jan:  Drama-project voor groep 6-7-8 

                   Scholenmarkt voor ouders en   

                   leerlingen van groep 7-8 in het   

                   Wellantcollege Houten  

                   (19.00u – 21.00u) 

Vr 18 jan:  Ateliers  

Wo 23 jan:  Techniekfabriek voor groep 6-7-8 

Di 29 jan:  Studiedag voor de leerkrachten   

                 Alleen de leerlingen van groep 1-2-3-4   

                 zijn vrij. 

Wo 30 jan:  Techniekfabriek voor groep 3-4-5 

 

 

 

Verjaardagen  

17 dec:  Durk Vernooy 

27 dec:  Renske Vernooy 

15 jan:  Jesse van Rheenen 

23 jan:  Jop Spithoven 

24 jan:  Eline Vernooij 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Deze weken zijn er twee nieuwe leerlingen aan 

het wennen in groep 1-2. 

Roan de Groot wordt 22 december vier jaar en 

Tess van Beek wordt 11 januari vier jaar. 

Roan en Tess zijn allebei heel welkom in  

groep 1-2.  

We wensen jullie een fijne tijd toe op onze 

school. 

 

Tevredenheidsmeting 

Op woensdag 9 januari hebben we een avond 

gepland om samen met ouders en een 

medewerker van bureau Beekveld&Terpstra te  

praten over de resultaten van dit 

Tevredenheidsonderzoek. 

Naast de ouders van de MR zijn ook andere 

ouders welkom op deze avond.  

U kunt zich hiervoor opgeven bij Arianne. 

 

Koffieochtend  

Donderdag 6 december was er weer een 

koffieochtend. 

We hebben gesproken over de huizenbouw in 

het dorp, waarvan we hopen dat het een 

aantal nieuwe leerlingen zal opleveren. 

En we hebben besproken dat we de INFO 

voortaan niet alleen via de mail zullen versturen, 

maar ook via Social Schools. 

 

CITO in groep 2 

Zoals u wellicht weet namen wij afgelopen jaren 

in groep 2 de CITO-toetsen “Taal voor kleuters” 

en “Rekenen voor kleuters” af. Deze CITO-

toetsen waren altijd een aanvulling op ons 

leerlingvolgsysteem.  

Beide systemen verschillen echter behoorlijk van 

elkaar. De CITO-toetsen zijn landelijk 

genormeerd en worden echt als toets 

afgenomen. Het leerlingvolgsysteem brengt de 

ontwikkeling van het kind in beeld op basis van 

observaties van de leerkracht gedurende een 

langere periode. 



Inmiddels heeft het Kabinet, op initiatief van 

minister Slob, besloten dat het afnemen van 

kleutertoetsen niet past bij de ontwikkeling van 

kleuters. De ontwikkeling van kleuters verloopt 

spelenderwijs en in sprongen en daarbij past 

geen schoolse toets met een opgavenboekje. 

Wij stoppen daarom ook met het afnemen van 

deze twee CITO-toetsen in groep 2. 

Wel is het belangrijk dat de leerkracht de 

ontwikkeling van uw kind goed blijft volgen, o.a. 

door het bieden van een passend lesaanbod 

voor ieder kind en door het regelmatig invullen 

van gegevens in ons leerlingvolgsysteem. De 

leerkrachten zullen tijdens de gesprekken 

duidelijke informatie geven over de ontwikkeling 

van uw kind. U mag erop vertrouwen dat we dit 

zorgvuldig zullen doen, zowel door het 

schooljaar heen als bij de overgang naar groep 

2 of groep 3. 

 

DUO  (Dagopvang Utrecht Oost) 

Wij willen graag, samen met de leerlingen, meer 

contact zoeken met andere organisaties in ons 

dorp.  

De mensen van DUO, die een dagopvang 

organiseren voor eenzame ouderen, mensen 

met o.a. dementie en Parkinson,  reageerden 

heel enthousiast op ons voorstel tot meer 

samenwerking. 

We gaan daarom op maandag 17 december 

de kerstmusical opvoeren in de eetzaal van 

DUO.  

We lopen rond 10.00 uur met alle leerlingen naar 

DUO en worden dan ontvangen met een 

glaasje limonade en wat lekkers. De leerlingen 

van groep 4-5-6-7-8 spelen dan de kerstmusical 

en de leerlingen van groep 1-2-3 mogen samen 

met de dan aanwezige ouderen kijken naar de 

musical. 

Daarna lopen we weer gezamenlijk naar school. 

 

Vanaf januari zullen we ongeveer één maal per 

maand met paar groepen leerlingen ook naar 

DUO gaan om een uurtje gezelschapsspelletjes 

te doen. Het eerste spelletjescontact hebben 

we gepland op woensdag 9 januari. 

 

We gaan ons best doen voor een fijne 

samenwerking met DUO en we hopen dat we 

de daggasten hier een groot plezier mee doen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

Dank aan de versiergroep! 

Ook dit jaar zijn er weer een aantal ouders  

geweest om de school in kerstsfeer om te 

toveren. Het ziet er weer prachtig uit!  

Dank jullie wel! 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering  

Op woensdag 19 december vieren wij met 

elkaar het kerstfeest. De kinderen zijn gewoon 

om 12.30 uur uit. 

De leerlingen van de groepen 4-5-6-7-8 worden 

om 16.30 uur in de kerk verwacht. 

De leerlingen van de groepen 1-2-3 worden om 

17.00 uur op school verwacht. We lopen dan 

samen naar de kerk, waar de kerstviering 

gevierd zal worden.  

Groep 4-5-6-7-8 speelt de musical  

“De moeite waard”.  

Groep 1-2-3 heeft een liedje ingestudeerd. Zij 

mogen voor dit optreden als schaap of engel 

verkleed komen.  

Iedereen is uiteraard van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstdiner 

Na de viering, rond 18.00 uur, wacht er op 

school een heerlijk kerstdiner.  

We hebben dit jaar een grote kerstboom in de 

hal hangen met daarop allerlei soorten 

gerechtjes die gemaakt kunnen worden.  

Veel ouders hebben al een gerechtje uitgezocht 

en nemen dit mee naar ons kerstfeest. 

Tussen 18.45 en 19.00 uur zullen alle kinderen 

uitgegeten zijn; dan mogen ze naar huis. 

De ouderborrel 

Net zoals voorgaande jaren hoeven de ouders 

tijdens het kerstdiner niet op-en-neer naar huis. 

Alle ouders zijn welkom om te komen borrelen in 

het groep 6-7-8 lokaal.  

Maak het gezellig met zelf meegebrachte 

hapjes en drankjes. Dit staat los van het buffet 

van de kinderen. 

Bord, beker en bestek 

Wilt u uw kind een tas meegeven met daarin 

een bord, beker, bestek en een 

waxinelichthouder? Graag allemaal voorzien 

van naam. 

En dan…… 

Op vrijdag 21 december begint voor alle 

leerlingen om 11.45 uur de kerstvakantie. 

Wilt u uw kind die dag een plastic tas 

meegeven? Er zullen nogal wat knutselwerkjes 

mee naar huis gaan. 

 

 

Schaatsen 

Op donderdag 20 december mogen de 

kinderen van de groepen 3-4-5-6-7-8 van  

11.00 – 12.00 uur schaatsen op de ijsbaan op  

Het Rond in Houten.  

We zoeken nog ouders die mee willen rijden. 

Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


