
 

 

               Week 10 
                        12-03-2021 
 
 
 

 
Thema: “In de keuken” 
Zoals u weet gaat ons nieuwe thema over ‘de keuken’. En dan met name de keuken in een restaurant. 
We hebben al veel nieuwe woorden geleerd n.a.v. het boek ‘de kok’. We oefenen met al die nieuwe woorden ook in 
onze themahoek waar de kinderen zelf een rol kunnen spelen zoals : de chefkok, de hulpkoks, de ober en natuurlijk 
komen er ook gasten in het restaurant. 
 

                                        themahoek 
 
We leren wat zoal de taken zijn van de verschillende mensen die daar werken. Er wordt ook goed nagedacht over 
wat de kinderen zelf graag op hun bord zouden willen hebben. 
Pannenkoeken, friet, spaghetti, pizza… Of wat gaat er in de pan als ze zelf mogen koken? U kunt onderaan de 
nieuwsbrief zien wat de kinderen graag zouden bestellen.  
De komende 2 weken werken we nog verder aan dit thema.  
 

 
Letter van de week   
 
 
Vandaag hebben we een nieuwe letter geleerd.  De “g” van garde. Die wordt veel gebruikt in de keuken! 
Onderstaand klankgebaar hoort bij de “g”   
Er mogen weer spullen meegebracht worden met de beginklank “g”.   
We leggen deze spullen op de lettertafel.  
 

 
 
 

Inhoud 

 



 

 

Rapporten deel B en C 
In februari zijn de rapporten van groep 1-2 meegegeven en hebben we de rapportgesprekken gehouden.  

Zoals u weet is alleen deel A meegegeven en besproken. 

Omdat we de kinderen nu weer wat langer in de klas zien en ook de CITO-toetsen hebben afgenomen zullen we 

alsnog deel B en C van het rapport gaan invullen.  

Op vrijdag 2 april krijgt u dit deel van het rapport (B en C) mee naar huis in een enveloppe.  

Wanneer u vragen heeft over deel B en C dan kunt u via de mail contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

 

Inzien CITO 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 contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 

( een online oudergesprekaanvragen over de toetsuitslagen is mogelijk)   

 

Zwarte rapportmappen: 

Graag ontvangen wij de zwarte rapportmappen weer terug op school. U kunt deel A van het rapport eruit halen.  

In juni krijgen de kinderen het rapport in deze map opnieuw mee naar huis. 

 

BSO Noodopvang 

Omdat de BSO alleen noodopvang verzorgt is het nu niet altijd duidelijk welke kinderen daar wel/niet gebruik van 

maken. Het is fijn als u de leerkracht van uw kind laat weten welke dag(en) zij naar de noodopvang gaan. 

 

Klassenouders  KD 

Voor de ouders van de (nieuwe) kinderen: In groep KD zijn 2 klassenouders namelijk:  

mevr. Susan Willems-van Kleef (moeder van Femke) en mevr. Wendy Wilbers (de moeder van Roan).  

Telefoonnummer mevr. Susan Willems-van Kleef: 06-13177517 

Als u wilt kunt u toegevoegd worden aan de app-groep. Op die manier is het mogelijk om soms sneller informatie te 

delen. B.v. wanneer er hulp wordt gevraagd bij activiteiten op school of bij excursies. I.v.m. de RIVM-maatregelen is 

het nu nog niet mogelijk om ouders mee te vragen of om in de school te ondersteunen. We hopen van harte dat dit 

binnenkort weer mogelijk zal zijn.  

 

Even voorstellen……..   

                          
Hoi, ik ben Sacha en ik loop nu stage in groep KD. Ik ben 18 jaar en ik zit op de PABO (lerarenopleiding) in Helmond. 

Ik vind het leuk om met kinderen te werken en hun iets over te brengen voor de rest van hun leven. Ik wil dit jaar 

leren hoe ik het beste aan kan sluiten op de behoeften van ieder kind. Ik heb er zin in! 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Organisatorisch 



 

 

Belangrijke data 
 
02-04-2021 : Rapport deel B en C mee naar huis. 

05-04-2021: 2e Paasdag (vrije dag) 

 

Zoals u ziet zijn ‘de koks’ al hard aan het werk geweest.  

   Heerlijke pizza’s gemaakt (samen met juf Sacha) 

         

Lievelingseten op onze borden!! 

     

 
Werk in uitvoering 



 

 

                                                                  

                               

 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groeten 

José Goverde en Ingrid Krijnen 

(leerkrachten groep KD) 

 

 

 

Afsluiting 



 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 


