
 

Week 39 

18 september 2020 
 

 

  

 

Inhoud  

 

Rekenen 
De leerlingen hebben afgelopen week de rekentoets van blok 1 gemaakt. U kunt de resultaten van uw kind zien in 
Parnassys. 
We zijn nu met blok 2 begonnen.  
 
Spelling 
De leerlingen hebben vorige week de toets van spelling gemaakt. Ook deze resultaten kunt u zien in Parnassys. Deze 
week hebben we nog besteed aan herhaling en volgende week gaan we starten met het nieuwe blok.  
 
Wereldoriëntatie  
De leerlingen hebben vandaag de toets van aardrijkskunde gemaakt. We zijn afgelopen week gestart met een nieuw 
thema van geschiedenis. We gaan het de komende periode hebben over de Ontdekkers en Hervormers.  
 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies 

We hebben in de klas een doel gekozen om aan te werken. We  hebben nu als doel in 6A: Ik zit snel binnen twee 

minuten klaar voor de volgende les. In 6B is het doel: ik let op mezelf.  

 

 

 

Organisatie  
 

 

Ontmoetingsavond 
De ontmoetingsavond vindt dit jaar plaats in een andere vorm dan dat u gewend bent. Op donderdag 24 september 
sturen wij u via Parnassys een mailtje met daarin een link naar een filmpje. Dit filmpje geeft een beeld van onder 
andere de groepsafspraken, het lesaanbod, het dagprogramma, de wijze waarop de leerlingen gedurende de dag 
van en met elkaar leren etc. 
Mocht u na het zien van het filmpje nog vragen hebben, dan kunt u zich aanmelden voor de ouderbijeenkomst via 
Teams op woensdag 30 september van 20.00 uur tot 20.30 uur. 
 
Klassenouder/luizenpluizen 
Twee ouders hebben zich aangemeld als klassenouder van groep 6A. Patricia (moeder van Lieke) en Annemarie 
(moeder van Feline) nemen deze taak op zich. Tevens zal Annemarie luizenpluizen wanneer het weer is toegestaan. 
Hartstikke bedankt Patricia en Annemarie! 
Ook voor groep 6B zijn er al klassenouders aangemeld. Angela (moeder van Len) en Lenneke (moeder van Thijs), 
super bedantk. Helemaal fijn dat zij t.z.t. ook het luizenpluizen gaan doen.  
  



 
 
 
Beslisboom 
Wanneer u twijfelt of uw zoon/dochter naar school mag gaan met bepaalde verkoudsheidsklachten, kunt u de 
beslisboom via onderstaande link raadplegen. 
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/  
 
Schoolfotograaf 

Beste ouders, 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick Diks fotografie. Er worden 
groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s hebben een witte achtergrond.  

In het busje van de fotograaf is een wand geplaatst, zodat de kinderen altijd op 1,5 meter van de fotograaf zitten. 

De fotograaf komt op bs EigenWijs: Donderdag 24 september 2020 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode 
erop om via internet foto’s te kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders 
krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de ouders om onderling dan de code uit te 
wisselen. Elke code kan op meerdere computers en meerdere malen gebruikt worden. 

Er is dit schooljaar, in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 geen 
mogelijkheid om broer- en zus foto’s te maken.  

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Elsje: e.rijken@veldvest.nl 

Groetjes, commissie Fotograaf 

 
 
 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
 
woensdag 23 september: studiedag 
donderdag 24 september: schoolfotograaf en filmpje ontmoetingsavond komt online 
woensdag 30 september: start kinderboekenweek 
 
Verjaardagen 
  
vrijdag 25 september: Myra 
 

Wij wensen jou een fijne verjaardag! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Maureen Mijs en Wendy Vreeswijk 

 
 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/


 
 

  


