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Agenda                                           
 

Deze week worden er in de groepen 2 t/m 8 toetsen afgenomen dus.....op tijd gaan slapen!  
 

Maandag 29 januari  15.45 – 17.30  Overleg directies Basisonderwijs en Voortgezet 

  Onderwijs 
 18.30 – 19.30  Evaluatie Kerstmarkt Selissen 

Dinsdag 30 januari   15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 4 
 15.30 – 16.30  Naschoolse sport Voetbal voor groep 5 t/m 8   

Woensdag 31 januari 10.00 – 14.00  Bezoek Directeur-Bestuurder Ton Reijnen 

 13.15 – 15.45  Cursus observatiesysteem Kijk door onderbouw  
Donderdag 1 februari    08.30 – 15.30  Cursus directies Stichting St Christoffel  

 15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 5 en 6 
 15.30 – 16.30  Naschoolse sport Samenwerkingsspelen gr 1 t/m 4 

Vrijdag 2 februari   11.00 – 12.00  Bezoek en gastles politie in groep 7/8  

 
De vlag uit voor de kinderen die komende week jarig zijn ..... 
 
31 januari   Jallal Azammad  groep 1 Kangoeroes 

 

Van harte gefeliciteerd en we hopen 
dat je een hele fijne dag hebt!   

   Rapportgesprekken groepen 1 en 2 

Vanaf maandag 29 januari kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken van uw kind in groep     
1 en 2, de lijst hangt op de deur in de klas. 
De gesprekken gaan plaatsvinden op                                                                                    

dinsdagmiddag en avond 6 februari en op woensdagmiddag 7 februari. 

Schminken tijdens de Carnavalsochtend op vrijdag 8 februari  

Op vrijdag 8 februari vieren we ’s morgens met alle kinderen Carnaval op school. Er zijn dan gedanst, 
gezogen, gesprongen enz. Ook zijn er verschillende activiteiten zoals 
schminken.  

Welke ouder zou er dan mee kunnen helpen met schminken tussen 

09.30 – 11.30 uur.                                                                                    
Natuurlijk moet je zelf ook verkleed op school komen.                   

Kun en wil je dat? Meld je dan aan bij juffrouw Marjolein. 
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Thema “geloven” in groep 4 
 

Onze taalmethode is ingedeeld in thema’s. Groep 4 begint op 29 

januari aan het thema “geloven”. De prikborden van onze klas 
worden dan verdeeld in 4 verschillende geloven; Islam, 

Christendom, Hindoeïsme en Boeddhisme. Hier hangen heel veel 
woordjes en mooie plaatjes die bij dat geloof horen. Maar 

misschien hebben de leerlingen van groep 4 thuis ook wel iets 

moois dat bij hun geloof hoort? Denk aan een doopkaars of 
rozenkrans. Een kleed om op te bidden of een boeddhabeeldje? 

Vraag eerst even aan je ouders of je het mag meenemen naar 
school! Dan maken we er een mooie thematafel van met z’n 

allen.  

Geslaagd 

Ook deze week is er weer een kind in groep 4 geslaagd voor het diploma voor de tafels 1-2-3-4-5-10.  

Pareevash heeft dit diploma gehaald! 

Proficiat en nu snel opgaan voor het grote tafeldiploma!  

 

 

Bezoek politie in groep 7/8  

De kinderen in groep 7 en 8 werken op dit moment bij Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) met projecten. Eén 

groepje is bezig geweest met het onderzoeken van kogelvrije vesten. 
Welke materialen worden hierin gebruikt?  

Nu komen vrijdag 2 februari om 11.00 uur 3 à 4 agenten van de politie een 
gastles geven! Ze komen ook nog eens met een echte politieauto!  

Geweldig toch om op deze manier te kunnen leren!  

Toetsen in de verschillende groepen 

Bovenaan deze Nieuwsbrief staat al een paar weken de aankondiging dat er toetsen worden 

afgenomen bij ons op school. Dit zijn de officiële Cito toetsen die op alle scholen in Nederland worden 
afgenomen. Sommige groepen hebben alle toetsen al gehad en andere groepen moeten nog starten. 

Dat is afhankelijk van de inhoud van de toets. De kinderen moet de leerstof die bij de toets hoort, al 
wel gehad hebben anders wordt het wel heel moeilijk. En daar zit tussen de verschillende groepen 

verschil in. Vraag aan uw kind of ze nog toetsen krijgen op school. Zeggen ze “ja”…..dan op tijd gaan 
slapen!  

 

 

 


