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Inhoud  

 
Cito 
Deze weken zijn we bezig met de cito toetsen. De kinderen hebben vorige week de Cito spelling gemaakt, deze week 
de Cito begrijpend lezen en volgende week zullen zij de Cito rekenen maken.  

 
Rekenen 
Deze week hebben we de toets van blok 7 gemaakt. Hierbij was het onderwerp vooral cijferend aftrekken met en 
zonder tekorten en het schatten van hoeveelheden. Ook de vormen kubus, cilinder, balk, piramide en kegel zijn 
behandeld.  

 
Komende week zullen we de Cito voor rekenen afnemen en blok 7 herhalen en bespreken. De week erna zullen we 
starten met een nieuw blok.  

 
Taal 
Met taal zijn we deze week gestart met het nieuwe thema Sport. De kinderen hebben al een leerbladen (geniet 
pakketje) mee naar huis gekregen om de betekenissen van de woorden te leren. De toets zal pas over een paar 
weken zijn. 

 
Spelling 
We zijn vorige week gestart met blok 7 van Spelling. In dit blok wordt het klankgroepenwoord –ueel en –eaal 
aangeboden en leren de kinderen een nieuwe categorie: het garagewoord (categorie 26). De regel van het 
garagewoord: ik hoor de /zj/, maar ik schrijf de g. 
Ook leren de kinderen in dit blok het telwoord (het telwoord geeft een hoeveelheid aan). 

 

 

Burgerschap 
 
 
Lentekriebels 

Komende week is het weer de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het speciaal- en 

basisonderwijs. In deze week geeft de school les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit jaar staat de week 

van de lentekriebels van 15 t/m 19 maart 2021 in het thema van: ‘Seksuele en gender diversiteit!’  

De school sluit met de lessen rationele en seksuele vorming aan op de ontwikkelingen van elke leeftijdsgroep en 

ondersteunt leerlingen met het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Leerlingen raken zo ook 

vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van 

hun eigen en andermans gevoelens en leren dat ze hun mensen, wensen en grenzen mogen aangeven. 

  

Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl.  

Voor verdere vragen over de Week van de Lentekriebels kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  



 

 
 

Scoor een boek 
 
Dit jaar doen de groepen 6 ook weer mee met ‘scoor een boek’, een project dat is opgestart vanuit de bibliotheek, 
de Brede school en PSV. Het leesprogramma verbindt lezen en sport door profvoetballers in te zetten als 
rolmodellen. Het doel van 'Scoor een Boek!' is kinderen stimuleren om met plezier (meer) te lezen en te bewegen.  
  

Wat is de Thuiseditie? Scoren kun je overal; In de klas én thuis. Naast de Schooleditie is er daarom ook een 

Thuiseditie, waaraan het hele gezin mee kan doen. Hiervoor zijn een speciale website en app beschikbaar.  

Via https://www.scoorthuis.nl/ kun je aan de slag met leuke opdrachten rondom taal, lezen en bewegen.   

Hoe kan ik meedoen? Deelnemen aan de Scoor een Boek! Thuiseditie kan via een smartphone, tablet of computer. 

Iedere klas heeft een groepsaccount. Als gezin maak je zelf ook een account aan en dit koppel je aan het account van 

onze klas. De klassencode is via een aparte mail gecommuniceerd.  

Een instructievideo vind je op: https://www.scoorthuis.nl/  

Het punten scoren kan beginnen! Voor elke uitgevoerde opdracht verdien je punten met je gezin. De punten van alle 

gezinnen uit de klas worden opgeteld en vormen de totaalscore voor de klas. Behaalt onze klas de meeste punten in 

Veldhoven? Dan winnen we de Thuiseditie en ontvangen een leuke prijs! 

 
 
 

 

Organisatie  
 

Beslisboom 

 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de Beslisboom. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben deze 

beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Het geldt als leidraad voor 

ouders en leerkrachten. Hiermee kan beoordeeld worden of uw kind, vanwege gezondheidsklachten, wel of niet 

naar school/kinderopvang mag komen. In bijlage vindt u de laatste en tevens vernieuwde versie van de beslisboom. 

De aanpassingen zitten in de (strengere) regels voor kinderen die in contact zijn geweest met iemand met corona. 

Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast en de adviezen rondom het testen van kinderen is gewijzigd. Ook bij terugkomst 

uit een oranje of rood gebied gelden er nu striktere regels.  

 

Gymlessen 

  
We zijn weer gestart met de gymlessen. Deze zullen in principe buiten plaatsvinden (ook bij fris weer). Wilt u daarom 

zorgen voor kleding, passend bij de weersomstandigheden?  Bij regen blijven wij uiteraard binnen en verzorgt de 

eigen groepsleerkracht een spelactiviteit in de gymzaal. Het is handig als de kinderen op dinsdag gymschoenen 

meenemen en gymkleding voor als we binnen gaan gymmen. 

https://www.scoorthuis.nl/
https://www.scoorthuis.nl/


 
Groep 6A en 6B gymmen op dinsdag. 

  

Inzien CITO M-toetsen 

 Omwille de lockdown is het onderwijs op een andere manier verlopen dan normaal, waardoor BS EigenWijs in de 

tweede week na de voorjaarsvakantie gaat starten met de afname van de M-toetsen. Op 1 april zullen deze toetsen 

ingevoerd zijn in ParnasSys. U kunt dan als ouder, vanaf 1 april 2021 de CITO M-toetsen van uw eigen kind inzien via 

het ouderportaal van ParnasSys. Mocht u als ouder(s) specifieke vragen hebben over de toetsuitslag(en) van uw 
kind(eren), dan kunt u bij de betreffende groepsleerkracht een online oudergesprek aanvragen. 

 

Week van het Geld 

In de week van maandag 22 maart t/m vrijdag 26 maart is het officieel de Week van het Geld. Doordat de afgelopen 

weken/maanden anders zijn gelopen dan gepland, liggen onze prioriteiten nu even ergens anders. Dat betekent dat 

we de Week van het Geld terug laten komen in de maand mei/juni. 

 

 

 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
 
26 maart – volgend zesje. 
 
Verjaardagen 
Geen jarigen. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Yvonne Heesakkers en Brechje van Lieshout 

 

 
 

 
  


