
 

   
 

Week 2 

10 januari 2020 
 

 

 

Allereerst nog namens de leerkrachten van groep 8, de beste 
wensen voor 2020!  

 

 

 

Citotoetsen midden groep 7 

 
In de week van 20 januari starten we met het afnemen van de midden toetsen van groep 7. De toetsen die 
afgenomen worden zijn Cito rekenen/wiskunde, Cito begrijpend lezen, Cito spelling, Cito werkwoordspelling M7, TTR 
(tempotoets rekenen) en AVI/DMT.    
   
Als de kinderen zelf willen oefenen, kunnen ze met de volgende sites aan de slag:   
- www.leestrainer.nl   
- www.junioreinstein.nl    
- www.kids4cito.nl    
- www.spellingoefenen.nl    
- www.rekentuin.nl etc.   

 

Ringaanpak 

 

Afgelopen week zijn we in de groepen 7 gestart met de Ringaanpak. Barry Redeker is in beide groepen geweest om 
over het groepsklimaat te praten. Hoe gaan we met elkaar om? Wat voor groep willen we zijn? Wat kunnen we doen 
zodat iedereen zich fijn voelt in de klas? Daarnaast heeft hij verschillende activiteiten gedaan met de groepen om de 
leerlingen meer inzicht te geven in hun manier van handelen en reageren op elkaar.  
Komende week komt hij nog twee keer naar de groepen om het proces verder te begeleiden. Meer informatie over 
de Ringaanpak vindt u in de brief die op 17 december 2019 naar u is verstuurd. 

 

Museumbezoek ‘Philips museum’ 

 

Komende dinsdag 14 januari gaan de leerlingen van groep 7A naar het Philips museum. De leerlingen van groep 7B 

gaan hier op donderdag 16 januari naar toe. Voor deze dagen moeten de leerlingen gewoon hun normale eten en 

drinken meenemen, het bezoek duurt dan ook niet de volledige dag.  

Voor alle leerlingen geldt dat het van belang is dat ze uiterlijk om 8.15 uur op school zijn deze dag. We vertrekken 

dan meteen. We verzamelen deze dag op het schoolplein.  
 

 

 

 

 

http://www.leestrainer.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
http://www.kids4cito.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.rekentuin.nl/


 

   
 

 

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. 
 
 

 
 
Nationale voorleesdag 
 

 
Woensdag 22 januari is het de nationale voorleesdag. In het kader van deze dag gaan de 
groepen 6 t/m 8 voorlezen bij de groepen 1 t/m 5. Alle leerlingen die dit graag wilden 
hebben zich hiervoor ingeschreven en gaan in tweetallen voorlezen aan een groepje 
leerlingen. De overige leerlingen blijven in de eigen klas voor een voorleesactiviteit.  

 
 
 

 
 
Agenda 
 

 

13 januari   Ringaanpak 

14 januari   Philipsmuseum bezoek groep 7A 

16 januari   Philipsmuseum bezoek groep 7B 

16 januari   Ringaanpak 

20 januari   Start citotoetsen midden groep 7 

 
 

 

Verjaardag 
 

 

13 januari   Kay 

14 januari   Max 

 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 


