
 

 

Beste ouder/verzorger, 
 
Eigenlijk ‘mag’ het niet meer, maar ik ga u en uw dierbaren allereerst toch nog al het goeds voor 
2022 toewensen in goede gezondheid. In deze nieuwsbrief blikken we terug op wat we de afgelopen 
tijd allemaal gedaan hebben en wat er komen gaat. 
 
Cito-toetsen/IEP 
 
In de groepen 3 t/m 8 worden eind januari - begin februari de Cito-middentoetsen afgenomen op 
reken, spelling, taal/leesgebied. De Cito-toetsen zijn methode onafhankelijke toetsen die meten 
hoeveel een kind gegroeid is en of dit aansluit bij het gemiddelde.  
 
De toetsen worden in stukken aangeboden. Iedere dag wordt er maximaal 1 deel gedaan, wat neer 
komt op gemiddeld 30 tot 45 minuten. Normaliter duurt het toetsen 3 weken. Door het missen van 
een schoolweek en kinderen die afwezig zijn door bijv. quarantaine kan het zijn dat we de Cito 
periode iets verlengen.  
De resultaten van de Cito-toetsen worden in maart met u besproken tijdens de ouder-
kindgesprekken en zijn dan terug te vinden in het portfolio samen met het rapport. Wanneer er 
bijzonderheden zijn, zal dit uiteraard al eerder door de leerkracht met u besproken worden. 
 
Afwezigheid juf Mirjam van GVO 
 
De lessen godsdienstig vormingsonderwijs in groep 3-8 werden dit schooljaar gegeven door juf 
Rileen. Zij verving juf Mirjam. Helaas is juf Rileen gestopt. Juf Mirjam komt rond mei weer terug na 
haar ouderschapsverlof. Ze is inmiddels trotse moeder van Jada. Tot die tijd komt juf Sandra haar 
vervangen. Hieronder stelt zij zich even voor. A.s. woensdag zal zij al beginnen. 
 
Hallo allemaal. Mijn naam is Sandra Dieleman. Ik ben 48 jaar oud en kom uit 
Biervliet. Getrouwd met Frans en samen hebben we 3 kinderen. Mariëtte, Sabine 
en Jacco. Thuis hebben we een akkerbouwbedrijf. We verbouwen: tarwe, 
suikerbieten, aardappelen, uien, maanzaad en bruine bonen. In 2004 ben ik 
begonnen als godsdienstjuf. Ik geef les in Biervliet, IJzendijke en in Hulst.  Ik vind 
het fijn om ook in Nisse te mogen komen. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.  
 
Nieuwe leerlingen 
 
Net na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is Vic Lange bij ons op school gekomen in groep 1. 
Inmiddels is hij dus al helemaal gewend. Mirthe Simonse, zusje van Lieke in groep 2, is net gestart in 
groep 1. Moira Boot is aan het wennen en mag half februari echt gaan starten in groep 1. Wij wensen 
Vic, Mirthe en Moira een fijne en leerzame tijd toe op De Meidoorn! 
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Leerlingenraad 
 
Ieder jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen. Deze bestaat uit een leerling van groep 6, 
groep 7 en groep 8. De kinderen hebben hun doelen en beweegredenen aan elkaar gepresenteerd en 
na stemming zijn Mats (6), Luca (7) en Esmee (8) gekozen. Samen met Marion vergaderen zij en 
zetten zij zich in voor een fijne, leerrijke schoolomgeving voor ieder kind op school. Ze zitten vol 
goede ideeën dus daar gaat u vast meer van horen komend schooljaar! 
 
Thema 
 
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema ‘vuur: techniek’. Er is geleerd over 
gereedschappen, sterke verbindingen, materialen en nog veel meer. Door de maatregelen waren er 
dit thema helaas geen excursies of gastlessen. Hopelijk gaat dat in het komende thema ‘lucht: weer 
en klimaat’ wel lukken! 
 
Sint en Kerst 
 
Wat was het fijn dat we deze bijzondere feesten gewoon hebben kunnen vieren met de kinderen. In 
aangepaste vorm weliswaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Mede dankzij de ouderraad en de 
werkgroepen hebben alle kinderen kunnen genieten van een bezoek van Sint met zijn twee pieten. 
Ze kregen een mooi cadeau van Lego en natuurlijk was er meer dan genoeg strooigoed voor ieder. In 
de bovenbouw werden de mooiste surprises aan elkaar gegeven.  
Met wat snelle aanpassingen kon het kerstdiner gelukkig een week vervroegd worden en zo ook nog 
doorgaan. Wat was iedereen mooi gekleed en wat was er een gezellige sfeer. We hebben eerst 
lekker soep gegeten, daarna friet met een snack van ’t Durpsuus en het laatste gaatje werd gevuld 
met ijs. Van de ouderraad kregen de kinderen een lichtstaaf cadeau, dus werd er afgesloten met een 
disco. Na de vakantie hebben we in iedere groep geproost op het nieuwe jaar met kinderchampagne. 
 
EHBO-examen groep 7-8 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat heel groep 7 en 8 vrijwillig 
deelnamen aan de EHBO lessen op school gegeven door Agnes 
Jongekind van het Rode Kruis. Inmiddels hebben zij allen examen 
gedaan en hun diploma behaald. Knap gedaan groep 7 en 8!  
  
Voorleesontbijt 
 
Volgende week woensdag doen wij mee aan het Nationale Voorleesontbijt. Dit is de aftrap van de 
Nationale Voorleesdagen. Wij vinden het belangrijk om het leesplezier te vergoten bij de kinderen 
door allerlei activiteiten en aanbod. Hierin speelt onze biebjuf Rosanne Venema-Mol een grote rol. 
Samen met de werkgroep en Rosanne zorgen we voor een ontbijt en in iedere groep wordt er 3 keer 
voorgelezen: een ‘voorgerecht’, een ‘hoofdgerecht’ en een ‘nagerecht’. Natuurlijk mogen alle 
kinderen in pyjama naar school komen deze dag! 



 

 

 
Overige activiteiten 
 
Er staan nog meer activiteiten op de rol. Het blijft natuurlijk afwachten of deze door kunnen gaan 
i.v.m. de maatregelen. Voor groep 3-8 staat er 22 februari een muziekvoorstelling gepland in de 
Mythe. Op donderdag 24 februari willen we een schoollunch combineren met Carnaval i.s.m. de 
werkgroep en leerlingenraad. Zaterdag 12 maart is het weer NL-doet. We hopen dan met vele ouders 
en kinderen het plein aan te pakken, zoals we ieder jaar gewend zijn. U kunt deze datum dus alvast 
noteren in uw agenda! 
We hopen ook snel onze kooklessen, Lego-leerlijnlessen, natuurlessen en de moestuin weer op te 
kunnen pakken met de desbetreffende ouders. Helaas laten de maatregelen dit nog steeds niet toe.  
 
Data komende periode (zie ook Parro agenda) 
 

woensdag 26 januari Nationaal voorleesontbijt 

24-01 t/m 11-02 Cito midden toetsen 

donderdag 24 februari Carnavalslunch 

vrijdag 25 februari Kinderen vrij, start voorjaarsvakantie t/m 6 maart 

zaterdag 12 maart NL-doet (ochtend en eventueel uitloop naar de middag) 

 

 

 


