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Week 20 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

  
Rekenen  
 
We zijn begonnen aan blok 7 van rekenen.   
We richten ons op:   

 Rekenen t/m 1000 met behulp van splitsen  

 Delen met en zonder rest  

 Spiegelen van figuren  

 Symmetrieassen van figuren  

 Meten in m, cm en mm  

 Betekenis en schrijfwijze van 2 meter en 40 cm (2.40m)   

  

Computerprogramma’s voor thuis  
 
Kinderen kunnen ook thuis oefenen met www.rekentuin.nl , www.spellingoefenen.nl en   
www.tafeldiploma.nl.  
Hiervoor hebben de leerlingen allemaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hangen in de klas 
en de kinderen kunnen ze op een briefje schrijven om ook thuis te oefenen. 
 
 
 

Organisatorisch 

 

 

Cito-toetsen  
Donderdag 16 januari zijn we gestart met de Cito-toetsen. We willen u vragen om in de periode van de 
CITO toetsen in de ochtend, geen afspraken te plannen bij bijvoorbeeld de tandarts enz. Deze periode zal 
twee à drie weken duren.  
 
 
Carnaval  
Het duurt nog even, maar vrijdag 21 februari is het carnaval op school. Wij zijn nog op zoek naar ouders, 
opa's of oma's die willen komen schminken op die dag. Graag horen wij wie zich hiervoor wil opgeven. 
Aanmelden kan via: j.hittema@veldvest.nl. We hopen op voldoende reacties.  
Namens de carnavalscommissie.  
 
 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/


 

 
Schooltennis  
We zijn gestart met de tennislessen. De kinderen hebben de eerste twee lessen erop zitten. 
De kinderen hebben in een circuit vorm kennis gemaakt met deze sport.  
 
 
Rapportgesprekken  
Maandag zijn de inschrijfbrieven voor het rapportgesprek mee naar huis gegeven.  
Daarin staat dat u op  vrijdag 31 januari een brief ontvangt met de definitieve afspraak.  
Dit zal verplaatst worden naar maandag 3 februari omdat de school op vrijdag 31 januari gesloten is i.v.m. 
de landelijke staking.  
 
 
Poster kleuren en kijkmoment nieuwe leerlingen 

De leerlingen van Basisschool EigenWijs zullen (waar mogelijk) in de komende dagen in de groep een 

poster kleuren, waarop het kijkmoment voor nieuwe leerlingen, dat we houden op dinsdagochtend 4 

februari a.s. van 8.45 uur tot 9.30 uur, wordt aangekondigd. Deze poster brengen ze binnenkort mee naar 

huis. Wij verzoeken u om deze poster op het raam te hangen of te geven aan jonge kinderen, die bij u in de 

straat wonen, om hen zodoende attent te maken op het kijkmoment. Dit kunt u ook doen als u ouders 

kent die op zoek zijn naar een school voor hun kind. 

 

 

Kijkmoment op Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang  

Op dinsdag 04 februari a.s. zet Basisschool EigenWijs van 08.45 uur tot 09.30 uur haar deur open voor 

ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte 

welkom. En in het bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan. 

 

Basisschool EigenWijs organiseert dit kijkmoment samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich 

willen oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en 

naschools) zijn op dit moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er uitgebreid 

kennisgemaakt worden met Basisschool EigenWijs en Nummereen. 

 

Ouders en kinderen worden om 08.45 uur ontvangen in de centrale hal voor een welkomstwoord en een 

korte toelichting over Basisschool EigenWijs en Nummereen Kinderopvang. Daarna worden ouders en 

kinderen rondgeleid door leerlingen van de Leerlingenraad en kunnen zij een kijkje nemen in de 

(kleuter)groepen. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

Tijdens dit kijkmoment kunnen ouders ook een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Wij vinden 

het fijn als we al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school. Hierdoor 

kunnen wij anticiperen op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar. 

 

Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang 

(bso) aan. De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De 

kinderen van de kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen. Op 

het moment dat een kind vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, 

is de werkwijze al bekend. De kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. 



 

Op deze manier zorgen Basisschool EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de 

basisschool en een fijne overgang voor het kind. 

 

U bent van harte welkom. Wij rekenen op een grote opkomst! 

 

 

Thema 

 

 

Van Abbemuseum 

Woensdag is groep 5B naar het van Abbemuseum geweest. Daar 

hebben ze kennis gemaakt met verschillenden vormen van moderne 

kunst. Aanstaande dinsdag 28 januari gaat groep 5A naar het van 

Abbemuseum.  

 

 

 

Agenda  

 
 

Maandag 27 januari:   studiedag, de kinderen zijn vrij 
Dinsdag 28 januari:   bezoek van Abbemuseum groep 5A 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: staking, de kinderen zijn vrij 
Vrijdag 14 februari:   1e rapport mee naar huis 
 
 
 

Verjaardagen  
 
 

Januari 
Groep 5A: Julia, Jess, Loïs, Luca en Feline 
Groep 5B: Ez, Dante, Thijs 
 
 
 
Van harte gefeliciteerd!  
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 


