
 

 

 

 

We zitten nog in januari dus het kan nog net….. 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2022!!! 

Maak er samen een goed jaar van! 

Wat fijn dat we de kinderen na de kerstvakantie op school 

mochten verwelkomen! Het is toch het prettigst als we de 

kinderen op school kunnen onderwijzen. Helaas bleek dit niet 

altijd te lukken en hebben sommige groepen afgelopen periode 

een aantal dagen thuisonderwijs moeten volgen. Ook op onze 

school zijn veel besmettingen onder kinderen en collega’s. 

Ondanks veel afwezige kinderen en collega’s hebben we ons 

onderwijs toch redelijk normaal kunnen voorzetten. Een 

compliment voor iedereen! Laten we samen hopen dat de 

komende periode zich minder kenmerkt door corona perikelen. 

 

Zoals u in de kalender heeft kunnen zien is vrijdag 4 februari een 

studiedag voor alle collega’s. De kinderen zijn deze dag vrij. Het 

schoolteam gaat deze dag aan de slag met de thema’s 

traumasensitief onderwijs en leertijd 3. Fijn dat we samen met 

het hele schoolteam hier mee aan de slag kunnen. 

De komende periode staat ook in het teken van onze 

adviesgesprekken voor de schoolverlaters. Waar en op welk 

niveau gaan de kinderen na dit schooljaar starten? Samen met 

de kinderen, ouders en leerkrachten gaan we de advisering 

bespreken. 

Maar bovenal maken de kinderen plezier en werken ze hard op 

school. We zitten tenslotte op school om te leren en dat is wat 

we doen. Elke dag weer!  

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

 

 

3 feb.  MR-vergadering 

 

4 feb.   Studiedag 

  (kinderen zijn vrij) 

 

8 feb.  Adviesgesprekken 

  schoolverlaters 

  (de schoolverlaters zijn 

vrij en komen met hun 

ouder(s)/verzorger(s)

voor het gesprek naar 

school) 

 

9 feb.  Leerlingenraad  

 

25 feb.  Carnavalsviering 

  (school om 12.30 uur 

  uit) 

 

28 feb.- Voorjaarsvakantie  

4 maart  

 

7 maart Rapport mee naar huis 

 

10 maart Rapportgesprekken 

 

21-25 maart Week van de 

Lentekriebels 

 

30 maart  De Grote Rekendag 



 

 

 

 

 

Op de kleutergroep na zijn alle groepen gestart met het afnemen 

van de Cito-toetsen. Wat fijn om te zien dat de kinderen hun best 

doen. De resultaten bespreken we met u tijdens de 

adviesgesprekken van de schoolverlaters op 8 februari en tijdens de 

rapportgesprekken op 10 maart. 

 

Afgelopen weken hebben wij in de 

blauwe gang ook last gehad van de 

coronacrisis. Daarom begonnen we 

dit kalenderjaar helaas met 

thuiswerken in quarantaine. Elke 

dag hadden we online les, deden 

we veel opdrachten maar hebben 

we ook veel gelachen. Met de 

challenges van de juffen hadden we 

verschillende leuke opdrachten. 

 

Vrijdag 21 januari mochten sommige kinderen al naar 

school en hebben wij online en in de gymzaal tegelijk gym 

gehad. Dat was echt top! Hopelijk kunnen we in de 

volgende maand lekker op school les krijgen!  

 

 

  



 

 

 

 

Tot en met de voorjaarsvakantie mogen we spelen 

met picoo. Dit is de eerste gameconsole om mee 

buiten te spelen. Iedereen heeft een eigen controller, 

die onderling met elkaar in verbinding staan. De 

picoo laat verschillende kleuren zien, geluiden horen 

en het kan gaan trillen. Op deze manier kun je al 

rondrennend buitenspelen! 

 

Dat we de picoo’s mogen lenen hebben we te danken 

aan Jill, onze stagiaire. Zij is ook heel hard bezig om geld 

op te halen om de picoo’s straks ook echt te kunnen 

kopen. Jill heeft door crowdfunding en het verkopen van 

wafels en erwtensoep al bijna de helft van het bedrag bij 

elkaar gespaard! Echt super goed natuurlijk en hopelijk 

gaat het lukken, zodat jullie na de voorjaarvakantie door 

kunnen blijven spelen met picoo. 
 

 



 

 

Woensdag hebben de groepen Rood 1, 2 en 3 de voorleesdagen met elkaar geopend. 

Juf Ilse heeft het prentenboek “Maar eerst ving ik een monster” voorgelezen. We zaten gezellig 

in de leeshoek in de hal.
 

 

 

De Voorleesdagen zijn voor kinderen van 0 tot 6 jaar, want voorlezen aan kinderen is belangrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel , vergroot de woordenschat en het tekstbegrip. 
Dit zijn belangrijke vaardigheden voor een succesvolle schoolcarrière. Maar het 
allerbelangrijkste: kinderen genieten ervan. 
 

Ook in de andere bouwen wordt er aandacht besteed aan voorlezen. Er volgen foto’s op de 

website! 
 



 

Op onze school hebben we een eigen bibliotheek waar kinderen zelf hun boeken kunnen kiezen. 

Veel groepen gaan hier met elkaar heen en zitten daarna gezellig te lezen in de grote leeshoek 

in de hal.

In met name de bovenbouwgroepen gaan de kinderen zelfstandig naar de bieb.

Onze bibliotheek is elke morgen tussen 08.30-09.15 uur open. We hebben momenteel 2 

enthousiaste moeders die de kinderen helpen bij het zoeken van een boek en de boeken weer 

netjes in de kasten zetten.

Vindt u het ook leuk om ons te helpen in de bibliotheek, laat het juf Ilse (Rood 2) dan weten! 

Wij zijn namelijk op zoek naar extra hulpmoeders of -vaders. 

 



 

• Benoem wat je ziet en wat je doet in de tegenwoordige tijd. 

• Benoem wat je denkt dat je kind wil gaan zeggen bij gevoelens of emoties. 

• Praat over dingen waar het kind mee bezig is en jij zelf mee bezig bent. 

• Praat niet te snel. 

• Dwing het kind niet tot nazeggen maar laat wel horen hoe het eigenlijk moet. 

• Neem niet te vlug genoegen met gebaren van je kind. 

• Gebruik eenvoudige korte zinnen, maar gebruik geen kindertaal. 

• Praat niet op een te grote afstand; ga op gelijke hoogte zitten/dezelfde ruimte zitten 

en kijk je kind aan. 

• Zing liedjes, lees verhaaltjes voor en bekijk de plaatjes, gebruik rijmpjes, praatplaten 

of foto’s. (bibliotheek) Kijk samen naar televisieprogramma’s. 

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met mij op. 

Natuurlijk kun je ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht. 

Laila Bouayachi06 20478620l.bouayachi@lumenswerkt.nl

mailto:l.bouayachi@lumenswerkt.nl


 

Dit is het gebaar wat we hierbij maken 

 

Op de volgende bladzijde staat een kleurplaat van Furon die je lekker mag inkleuren! 
 

Ben je klaar voor de start?.…Startkracht aan….en beginnen maar! 
 

  

STARTKRACHT  
Om te beginnen (te starten) met een taak of 

opdracht heb je Startkracht nodig. Een ander 

woord hiervoor is taakinitiatie 
 

Het gaat hierbij om het zetten van de eerste 

stap en het nemen van initiatief om te 

beginnen aan je taak of opdracht. 

 

Voor sommige kinderen is dit soms best 

moeilijk. Je bewust worden van je Startkracht 

en eventueel een startsignaal helpen hierbij. 

 

 

 

 

 

Doe alsof je klaar staat voor de start:  

je armen in loophouding, één arm voor je lijf 

en één arm naast je lijf en één been in de 

starthouding. 



 

 

 

 

 

 

 

 


