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Belangrijke data
Maandag 24 januari t/m 4 februari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Donderdag 3 februari

IEP toetsweek
Nationale voorleesdagen – t/m 5 februari
Vergadering leerlingenraad
Uitgifte Opsteker nummer 11

KOM – Kind op Maandag
Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6 Dat mag niet, toch?
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen.
Zijn leerlingenvasten niet, zoals de leerlingen van Johannes de
Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren
van het veld om op te eten.
Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel?

Marcus 3: 7-30 Volg jij Jezus nog?
Jezus stelt 12 apostelen aan. Veel mensen geloven in hem,
maar er zijn ook steeds meer mensen die hem afwijzen. Zijn eigen
broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft.

Covid-regels
- Alle volwassenen houden overal 1,5 meter afstand van elkaar.
- Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school.
- Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.
- Alle kinderen met milde neusverkoudheidsklachten blijven thuis en
laten zich testen. Bij een negatief (zelf)testresultaat mogen zij naar
school. Anders blijven zij thuis totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
- Voor groep 6, 7 en 8 geldt een dringend advies om een mondkapje te
dragen en een preventieve zelftest af te nemen.
- Er wordt veel geventileerd in school, dit betekent dat de ramen veel en
regelmatig open staan.

Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Nationale voorleesdagen
Voorlezen dat doen we bijna iedere dag. U toch ook? Voorlezen heeft een positief
effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Voorlezen geeft veel plezier en prikkelt
de fantasie. ‘Maar eerst ving ik een monster’ is het prentenboek van het jaar.
Een hilarisch en herkenbaar voorleesboek. Van 26 januari tot en met 5 februari vieren
we de Nationale Voorleesdagen. Viert u de nationale voorleesdagen thuis ook? Lees
extra voor aan uw kind, of laat het opa, oma, broer, zus, buurvrouw doen! Dan maken
we samen van (voor)lezen een feest!

Opbrengst Geld voor een ander - Kinderhulp
€ 55,41 opgehaald.
Alle kinderen krijgen van Kinderhulp een klein presentje, voor het sparen tot
dusver. Bedankt namens Kinderhulp! Het hele jaar zullen we geld inzamelen voor
dit goede doel. Elke maandagochtend is er een moment voor “geld voor een
ander”. Het bedrag wat tot dusver gespaard is, storten we alvast naar het goede
doel om het komende half jaar verder te gaan met geld inzamelen.

Waarom geld voor een ander?
Geld geven aan goede doelen is meer dan alleen geld geven. Geld geven aan een goed doel betekent dat je iemand
helpt die dit echt nodig heeft. Je doet zo iets terug voor onze maatschappij; je draagt je steentje bij. Bedankt namens
ons dat u dit met uw kind oppakt.

IEP leerlingvolgsysteem
Wij hadden in tijdens de jaaropening gepland om u
wat meer te vertellen over het IEP
leerlingvolgsysteem en de IEP eindtoets. Vanwege de
maatregelen kon er geen jaaropening plaatsvinden en
dat is heel jammer. U heeft nu niet de mogelijkheid
gehad om vragen te stellen of meer informatie te
ontvangen. Wij hebben daarom een presentatie met
extra informatie gemaakt om u op deze alternatieve
manier te informeren over de toetsen van IEP. De
presentatie ontvangt u apart via de mail. Tijdens de
IEP toetsen wordt de opgedane kennis over een
langere periode gemeten en met deze toets resultaten gaan wij met u in gesprek de komende ouder-kind gesprekken
14 en 17 februari 2021. De IEP-toetsen worden vanaf maandag afgenomen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. De
komende twee weken staan in het teken van IEP.

Wijziging in jaarkalender 14 februari ouder-kind
gesprekken
De ouder-kind gesprekken staan in de kalender op 15 en 17 februari. U kunt
dit wijzigen naar 14 en 17 februari. Het wordt toch maandag gehouden.

Voorpagina nieuws!
Meester Mike werd afgelopen week
geïnterviewd door de Coevorder
Courant. In dit interview stond de
heropening van de scholen centraal.
Een heel mooi stuk en wat zijn we blij
met z'n allen dat we weer naar school
mogen! Een plek om samen te leren
van en vooral met elkaar.

Nieuws van Kids First
De eerste weken van het nieuwe jaar zitten er al weer op en zijn we begonnen met een nieuwe thema
‘reizen en verkeer’. Veel kinderen zijn al bekend met dit thema want in de meeste speelgoedbakken
vind je allerlei speelgoedvoertuigen zoals autootjes, bootjes en vliegtuigen. Voor veel kinderen is dit
speelgoed favoriet. Buiten op straat zien ze al die voertuigen in het echt en het groot. In deze thema
werken we op een speelse manier bij wat het kind meemaakt in het verkeer en met de
vervoersmiddelen die het dagelijks om zich heen ziet. We hebben al een verkeerslicht en een zebrapad
geknutseld en gaan we nog meer knutselen en activiteiten doen rond dit thema.
Vanwege de lockdown kon helaas de kerstviering niet doorgaan. Dit willen we niet voorbij laten gaan
en hebben we volgende week een Nieuwjaars diner met alle kinderen van Kidsfirst.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
In de klas zijn we druk aan het werk met het thema 'Wereldreis'. We zijn op reis naar de Noordpool en de Zuidpool.
Welke dieren leven daar? En hoe ziet het er daar uit? Wij zijn dat aan het onderzoeken tijdens onze reis.

Tijdens onze reis zijn we ook druk bezig met het vergelijken
van de pooldieren, welk pooldier is het grootst? En welk
pooldier heeft de langste poten? Ook is meneer pinguïn bij
ons in de klas, meneer pinguïn kan alleen maar woorden
uitspreken die gehakt zijn in de letters, zo zegt meneer
pinguïn bijvoorbeeld v-i-s. Gelukkig weten de kinderen al
goed wat meneer pinguïn zegt!
Ondertussen gaat het leren van de letters ook gewoon door, we hebben er al 9 geleerd! Misschien kunnen de
kinderen thuis zelf eens vertellen welke ze al kennen 🙂.

Groep 3
We zijn heel blij dat juf Dorinda ons op woensdag weer komt versterken in de groep! Ze zal steeds meer lessen van juf
Saura gaan overnemen. De kinderen en juf Dorinda vinden het fijn dat ze er weer bij is ☺! Natuurlijk wordt er in de
klas hard gewerkt. Deze week ronden we blok 5 af van rekenen. Dat betekent dat we nu met nieuwe doelen van blok
6 aan de slag gaan. Ook met veilig leren lezen schiet het lekker op. Deze week leren we de allerlaatste letter die de
kinderen dit schooljaar gaan leren. Dat is een echte mijlpaal. Daarom gaan we volgende week dinsdagmiddag een
heus Letterfeest houden! De kinderen hebben er ontzettend veel zin in het wordt vast heel erg leuk!
Voor PBS hebben we deze week onze beloning gehad. We hebben dinsdagmiddag toen al het werk gedaan was,
heerlijk gespeeld met spelletjes uit de klas. Gelukkig waren we ook weer gestart met het circuit om half 9. Veel circuit
spelletjes werden tijdens de beloning opnieuw gekozen om te spelen.

Tijdens het circuit

Tijdens de PBS beloning

Groep 4
De eerste twee weken na de kerstvakantie zitten er alweer bijna op. In de eerste week moesten we meteen twee
toetsen maken die we eigenlijk voor de vakantie al hadden willen doen. Ondanks dat het alweer even geleden was dat
we naar school waren geweest ging dit wel mega goed! Juf Imre is dan ook erg trots op de klas.
Ook zijn we met handvaardigheid bezig geweest met standbeelden. We konden zelf al goed bedenken waarom
standbeelden worden gemaakt (als eerbetoon, omdat het mooi is en om een verhaal uit te beelden), we hebben een
paar mooie standbeelden gezien en we hebben ook zelf een standbeeld gemaakt. Hieronder zie je een aantal foto’s
van onze creaties.

Groep 5 en 6
Het eerste bericht in 2022 van groep 5/6. Juf Soraya vroeg de leerlingen wat ze wilden laten weten aan de lezers.
Ze hadden meerdere dingen die nu al interessant waren!
We begonnen na de vakantie met een super leuke schrijfopdracht. Alle kinderen schreven een verhaal over hun
vakantie en mochten deze voorlezen. Wat deden ze dit prachtig!
We hebben ook een erg leuk spel gedaan, “ik ga op reis en ik doe deze move en deze move en deze move…”
klonk door het speellokaal. Juf bedacht een beweging en deze moesten we goed onthouden, nadoen en een beweging
toevoegen, uiteindelijk hadden we van alle kinderen een beweging gezien, nagedaan en onthouden. We eindigden
met een grote verzameling aan bewegingen, een dans zonder muziek!
Met juf Denice hebben ze een spel met Smarties gedaan, bij elke kleur Smartie hoorde een vraag. De kinderen
liepen rond, zochten een maatje, pakten een Smartie uit het doosje en stelde elkaar de bijbehorende vraag. Hierna
liepen ze verder en stelden ze vragen aan andere klasgenoten.
Maandagochtend kregen we een nieuw bord en kregen we even les in het speellokaal. Het nieuwe bord is erg
mooi. We kunnen hier fijn mee werken!
Ook kwam juf Carlijn deze week langs! Zij was dit schooljaar niet in de klas, omdat ze een kindje kreeg.
Ondertussen is in november haar dochtertje Liva geboren en de klas mocht haar even bewonderen (en Liva
bewonderde de klas). Na de voorjaarsvakantie zal juf Carlijn weer onze juf zijn!

Groep 7 en 8
De mooiste tijd van het jaar voor groep 7/8 is aangebroken. Deze tijd moet in ieder geval de mooiste tijd van de
basisschool gaan worden. We gaan namelijk aan de slag met de musical samen met groep 7, ook komt het schoolkamp
eraan, maar dit is ook een erg belangrijke tijd! De IEP-toetsen gaan we namelijk ook doen met de hele groep en voor
groep 8 komt de eindtoets ook erg snel dichterbij. Een tijd waar we als klas hard moeten werken om onze doelen te
halen. Dit is niet alleen op het gebied van cijfers, maar ook op sociaal gebied. Voor groep 8 komen er straks namelijk
allemaal grote veranderingen aan. De leerlingen moeten namelijk een keuze gaan maken naar welke school ze gaan en
wat ze daar als doelen gaan stellen, maar ook zal niet elk vriendje of vriendinnetje naar dezelfde school gaan. Over dit
soort onderwerpen gaan we het de komende tijd veel hebben. We proberen oud-leerlingen langs te laten komen en
gaan zoveel mogelijk informatie geven over het voortgezet onderwijs, samen zijn we dan goed voorbereid!

Verjaardagen
Zaterdag 22 januari
Woensdag 26 januari
Vrijdag
28 januari
Zaterdag 29 januari
Zondag
30 januari
Zondag
30 januari

Philyne Kootstra
Nikki Sagel
Dion Schuiling
Elisa Oving
Jaylynn Alting
Max Huberts

Groep 2
Groep 2
Groep 5
Groep 5
Groep 5
Groep 1

