
 
Nieuwsbrief 12 – 6 februari 2020 

 
Scoor een boek! 
In groep 5/6 is 'Scoor een boek' begonnen. De 
leerlingen gaan de komende 9 weken in de 
klas zoveel mogelijk lezen ('scoren'). Het lezen 
van de boeken is geen wedstrijd: leesplezier 
staat voorop! 
Scoor een boek! is een jaarlijks terugkerend 
leesproject dat lezen en sport aan elkaar 
verbindt. De kinderen worden via 
videoboodschappen aangemoedigd door 
spelers van AZ, FC Groningen, FC Emmen, NEC, 
Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Willen II, RKC Waalwijk, NAC, Helmond Sport, Top Oss en 
FC Volendam. De afsluiting van dit leesproject gaat plaats vinden in het Graafschap stadion 
met alle scholen uit de regio.  
 

Programmeren met de  
Bee-bot 
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat we 
Bee-bots hebben gekregen van de OR. De Bee-bots 
worden al volop gebruikt. Hiernaast een voorbeeld 
van programmeren met de Bee-bots in groep ½.  

- Programmeer de Bee-bot naar de 1e  letter 
van je naam of de letter s.  

- Maak je naam met de Bee-bot.  
- Programmeer de Bee-bot zodat hij over alle 

letters in het groene vak loopt. 
 

Leren Zichtbaar Maken 
De informatieavond over Leren Zichtbaar Maken gaat plaats vinden op 18 maart vanaf 
20.00uur.  



  

Open dag 
Tijdens de open dag vandaag hadden we 
hoogbezoek van Ab Schepers en Hans Leerink. 
Namens hen moeten we de groeten doen aan 
alle oud-leerlingen van onze school.  
 

Luizenpluis 

We zijn als school weer luisvrij. Bedankt 
luizenmoeders voor de extra controle. 
 

Speelgoed in groep 1/2 
De laatste tijd zien we in groep 1/2 dat er steeds meer kinderen speelgoed meenemen van 
huis. Omdat er nog wel eens wat kapot gaat en we op school al veel speelgoed hebben,  
kiezen we ervoor om dit niet meer te 
doen. Alleen speelgoed meenemen in 
overleg met de juf of bij een 
verjaardag. 
 

Bedankt juf Nicky 
Groep 4 heeft afscheid genomen van 
stagiaire juf Nicky!  
 

Studiedagen 
De komende weken hebben we 2 
studiedagen: 13 februari en 18 februari.  
13 februari is een evaluatiedag waarbij we terugkijken naar het eerste half jaar onderwijs. 
Wat ging goed? Wat willen we verbeteren? Hoe gaan we dat doen het tweede half jaar?  
18 februari krijgen we scholing over Leren Zichtbaar Maken door Bazalt. Die dag staan we stil 
bij “de volgende stap van de leerling”. Hoe zorgen we ervoor dat “de volgende stap” 
zichtbaar en uitdagend is voor elke leerling? De leerlingen zijn deze 2 dagen de hele dag vrij. 
 

Voorleesweek 

  
Bedankt opa’s en oma’s voor het voorlezen in groep 1/2 en 3/4. 



  
 

Nieuws uit de MR 
De raadpleging over het continurooster is 
in volle gang. Denkt iedereen eraan om 
het formulier uiterlijk 14 februari in te 
leveren op school? Alvast bedankt. 

 

Nieuws uit de OR 
 

 

Data op een rij 
13 februari   Evaluatiedag 1e half jaar – alle leerlingen vrij 
17  en 19 februari  Rapportgesprekken 
18 februari   Studiedag LZM – alle leerlingen vrij 
19 februari   Afsluiting topondernemers (12.00-12.30uur) 
20 februari   Rapport  
20 februari   Groep 1-4 de middag vrij ivm de carnavalsmiddag op 21 febr. 
21 februari Groep 1-8 in de middag carnaval met de Carnavalsvereniging 

(groep 1-4 ook de middag naar school)  
22–28 februari  Carnavalsvakantie 
 

Bijlage 
 


