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Geachte ouder(s), 

Allereerst wensen we u van harte Heil en Zegen 
toe over het nieuw begonnen jaar; met het 
gebed van Mozes: ‘Indien Uw aangezicht niet 
medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken.’ 
(Exodus 33:15) 
We hopen dat we ook dit jaar op een fijne en 
goede manier mogen samenwerken rond de 
ontwikkeling van uw kind(eren)/ onze 
leerling(en). 

Welkom 
Instroomgroep 
Vanmiddag zijn Luke van der Horst, Bram Jansen 
en Marthijn Slingerland ingestroomd in groep 2b. 
We wensen hen een goede en leerzame tijd toe 
bij ons op school. 
Nieuwe leerlingen 
Vandaag zijn ook Elyse en Dynand Kloosterman 
bij ons op school begonnen, nadat ze voor de 
vakantie al een dagdeel hadden kennisgemaakt 
met hun nieuwe groep. Elyse is begonnen in 
groep 3 en Dynand in groep 2a. We wensen ook 
hen, met hun ouders, een gezegende tijd toe op 
onze school. 

Personeel 
Vrijdag 17 januari is de laatste werkdag van juf 
Bisschop voor haar verlof. Juf Last (lio-stagiaire) 
zal haar in groep 5 vervangen. Juf Bisschop 
wensen we een goed zwangerschaps- en 
kraamverlof; en we wensen juf Last een goede 
tijd toe in groep 5! 

IB-nieuws 
Januari-toetsmaand 
De eerste maand van het jaar is traditiegetrouw 
de toetsmaand. De leerlingen van groep 3-8 
maken de Citotoetsen. Daarbij kijken we 
methode-onafhankelijk hoe de ontwikkeling het 
afgelopen jaar heeft plaats gevonden. Vraag 
gerust uw kind er eens naar! 
Extra hulp/uitdaging 
Na de toetsen wordt bepaald welke leerlingen in 
aanmerking komen voor extra hulp of uitdaging. 
De leerkrachten doen dit in overleg met meester 

De Jong. Mocht uw kind buiten de klas of thuis 
extra hulp nodig hebben, dan hoort u van ons. 
Een bericht van de GGD 
Hier en daar krijgen wij (de GGD) berichten van 
ouders dat ze niet goed weten waarom ze 
worden uitgenodigd op het consultatiebureau bij 
ons (jeugdverpleegkundigen).  
Ouders krijgen een uitnodiging per mail. Soms 
lezen ze deze niet goed, of niet volledig.  
Als het kind 5 of 6 jaar is (gr 2) doen we 
onderzoek in 2 delen: 
De doktersassistente komt eerst een keer op 
school, voor een ogen- en een gehoortest. Op 
een later moment nodigen we kind en ouders uit 
voor een 2e deel van het onderzoek door de 
jeugdverpleegkundigen. Dit is meestal bij ons op 
het consultatiebureau (Hoogeweg 30). Dan 
wegen en meten we het kind en vragen na hoe 
het gaat op school/thuis. We zien alle kinderen 
uit groep 2. 
 Als het kind 10 of 11 jaar is (gr 7): 
Tijdens dit onderzoek meet de doktersassistente 
de lengte en gewicht van het kind. De ouders 
vullen van te voren digitaal een vragenlijst in en 
ze kunnen zelf ook vragen stellen. Bijvoorbeeld 
over de groei, ontwikkeling, gedrag en 
opvoeding. Soms nemen we daarna contact op 
om af te stemmen of er behoefte is aan een 
gesprek. Zo ja, dan vindt dat plaats aan de 
Hoogeweg. Als er geen bijzonderheden uit de 
vragenlijst komen, worden deze kinderen niet bij 
ons opgeroepen, dus deze kinderen zien we niet 
allemaal, alleen bij zorgen en/of vragen van 
ouders.  

In groep 8 komt de doktersassistente, in overleg 
met school, op school om voorlichting te geven 
over een gezonde leefstijl. 

Meester De Jong 

Rapporten 
Wilt u er zorg voor dragen dat de rapporten 
deze week weer worden ingeleverd op school? 
B.v.d.!



Luizencontrole 
Komende vrijdag worden de kapsels van onze 
leerlingen weer gecontroleerd op de 
aanwezigheid van luizen. Wilt u zorgdragen voor 
makkelijk doorkambare kapsels? B.v.d.! 

Leesmonitor 
Volgende week hopen we opnieuw de 
Leesmonitor af te nemen, dit is een vragenlijst die 
betrekking heeft op leesonderwijs, -motivatie en 
-aanbod. Deze vragenlijst hebben we twee jaar 
geleden ook afgenomen onder leerlingen en 
leerkrachten. Aan de hand van deze uitslag zijn 
verschillende acties uitgezet, zoals de 
Boekenproeverij, voorleesmoeders bij de kleuters 
en de vernieuwde AVI-kast. We zijn benieuwd 
naar de opbrengst hiervan.

Belangrijke data 
10 januari – luizencontrole 
30 januari en 4 februari – contactavond kleuters 
4 februari - contactmoment 
6-13 februari – projectweek
13 februari – projectavond Groep 2 op bezoek bij de Boni 

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om 
contact op te nemen met de school. 

Voor alle data geldt: bij leven en welzijn. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman


