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Uit de school geklapt
S c h o o l j a a r

Agenda
22-2 –
26-2

Voorjaarsvakantie

1-3

Studiedag; alle
leerlingen vrij

8-3

GGD screening
groep 2
Adviesgesprekken
groep 8

9-3

GGD screening
groep 7
Adviesgesprekken
groep 8
Start Citotoetsafname groep
3-7

2 0 - 2 1 ,

n r .

1 2

4-3
8-3
13-3

Rosalie,
groep 2
Gemma,
groep 7
Elyse,
groep 5
Nick,
groep 2

6 jaar
11 jaar
9 jaar
6 jaar

f e b r u a r i

2 0 2 1

Nieuws van de directie
Na 5 weken thuisonderwijs en 2 weken onderwijs op school mogen we vanaf
vanmiddag gaan genieten van een heerlijke week voorjaarsvakantie. Er is de
afgelopen periode hard gewerkt door de kinderen, hun ouders en de leerkrachten.
We zijn er trots op dat het zo goed is verlopen!
De afgelopen weken is er veel aandacht besteedt aan het groepsvormingsproces.
Samenwerken, hoe gaan we om met klasgenoten? Wat waren ook al weer de regels
in de klas? Het was echt nodig om deze basis weer te versterken. Na de
voorjaarsvakantie gaan we hier mee verder en gaan ook de kinderen in groep 3 t/m 8
Cito-toetsen maken. We willen zo inzicht krijgen in wat de kinderen geleerd hebben
in het eerste deel van dit schooljaar en waar we de focus op gaan leggen het tweede
deel van dit jaar.
Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantieweek met tijd om weer even op te laden,
tijd voor het gezin met hopelijk een fijn zonnetje erbij!
Namens het team van de Kinderarcke,
Mirjam Kennis, directeur

Jarigen
3-3

1 8

Thema: Een eigen plek
Na de vakantie gaan we starten met het thema:
Een eigen plek.
In groep 3-4 gaan de kinderen zich vooral
bezighouden met het bouwen van een huis. Een huis
staat er niet zomaar. Ze leren in welke volgorde een
huis wordt gebouwd. Ook gaan ze hun eigen
droomhuis maken.
In groep 5-6 gaan de kinderen alles leren over het
wonen in de stad. Welke functies heeft een stad en
ze gaan een eigen stad bouwen van de toekomst.
In groep 7-8 gaan de kinderen onderzoeken naar
welk land ze zouden willen emigreren. Daar gaan ze
een prestentatie over maken.
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Fietsen
De fietsen van de kinderen
worden neergezet in de
fietsenstalling bij de
Meerkant. Stepjes en
skelters mogen geplaatst
worden in het eerste
overdekte hokje (naast de
afvalcontainers) op het
schoolplein.

Meer informatie vind je op: https://www.wijdevenen.nl/Vacatures

Dit thuiswerkrapport
heeft uw kind gisteren
mee naar huis gekregen.
Het is de bedoeling dat
alle ouders dit invullen
voor hun kind. Leuk voor
later! We zien de
ingevulde rapporten
graag terug na de
vakantie, dan stoppen wij
het in de portfolio’s.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: 12-3
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