
 

 

Beste ouder, verzorger, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. Allereerst wensen we u de 
allerbeste wensen voor 2022 en we hopen dat u een fijne vakantie heeft 

gehad.  
 

HVO & GVO 
Al eerder hebben we u laten weten dat er op dit moment geen HVO-lessen zijn. Laatst hebben wij te 
horen gekregen dat de lessen voor heel het schooljaar niet meer mogelijk zijn. We hopen dat we 
volgend jaar de HVO-lessen weer kunnen aanbieden. 
 
Daarnaast hebben we te horen gekregen dat juf Tina een andere baan aangenomen heeft en 
daardoor bij ons stopt als GVO-docent. Tot aan de voorjaarsvakantie zal ze nog bij ons de lessen 
verzorgen. In de tussentijd wordt er gezocht naar vervanging. Zodra we meer weten, hoort u ervan. 
We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan. 
 
Schoolfruit 
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en 
fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel 
verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas 
gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer 
proberen! 
 
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door schoolfruit 
proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook 
als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas 
lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 
 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  
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Afname cito-toetsen 
In week 4, 5 en 6 worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen. Om voor uw kind de 
optimale omstandigheden voor het toetsen te creëren, willen we u vragen om uw kind in deze 
weken uitgerust en op tijd op school te laten komen. We wensen alle leerlingen veel succes! 
 

 
Leerlingenraad 
hallo bij de leerlingenraad, bij de 
leerlingenraad proberen we dingen voor 
school te doen. 
Er zijn al een aantal ideeën; 
spelmateriaal voor het plein, 
kookmiddag. 
Wat voor ideeën heb jij, stop ze in de 
gouden brievenbus! Wij als 
leerlingenraad waarderen dat heel erg. 
Groetjes Mustafa Alnader  
 
 
 
T R O T S ! 
Deze week was het dan eindelijk zo ver: de onthulling van het totaalbedrag van de ‘’Mijn school in 
Bloei’’-actie. 

 
 

Wij zijn supertrots op onze kinderen die een bedrag van 1.000 euro hebben opgehaald. Natuurlijk 
ook een bedankje aan alle ouders, verzorgers en anderen die hebben geholpen met sponsoren. 
 
 
 



 

 

Nieuws uit groep 7b/8 

Sinds december is meester Mathijs gestart als LIO-stagiair. Hij studeert aan de pabo van Hogeschool 
Zeeland. Deze leerkrachten in opleiding zijn tijdens het laatste jaar van hun opleiding een aantal 
dagen van de week zelfstandig aan het werk binnen een groep. Meester Mathijs staat deze periode 
voor groep 7b/8. We wensen hem een leerzame en plezierige tijd toe! 

 
Bewegend leren is leuk én leerzaam!  
‘’Bewegend leren is ‘bewegen’ én ‘leren’ tegelijkertijd; bewegend leren is leuk en leerzaam! 
Ook is het super leuk als je houdt van sporten. Deze keer moesten we een tafelrace doen. 
Dit hield in dat we over tafels heen moesten rennen en daarna op ’t bord de antwoorden 
van de sommen in moesten vullen. Het leuke ervan is dat je ook echt tegen elkaar aan het 
strijden bent.’’  

Door: Sem & Bink 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Meester Corné is er nu ook elke maandag! 

‘’Vandaag hebben we een woordenrace gedaan. Dit 

houdt in: je rent naar een woord dat op de grond 

ligt, dit moet je onthouden en daarna op je 

wisbordje schrijven. Aan het einde deden we nog 

een leuk afsluitend spelletje. Zo gaat meester Corné 

op een leuke manier te werk. Leuk én leerzaam. 

Vanaf nu elke maandag dus aan de slag met 

verschillende vak-doelen.’’  

      

    Door: Timo-Jorn 

 

 



 

 

 

Project: presenteer je provincie! 

Vanaf deze week krijgen de leerlingen uit groep 7b/8 een opdracht van 

meester Mathijs. Het gaat om een project rondom provincies. 

Doelstellingen voor dit project zijn het versterken van 

opzoekvaardigheden, het mondeling presenteren en natuurlijk de kennis 

over de provincies. De kinderen gaan uiteindelijk namelijk in tweetallen 

een presentatie geven over één van de twaalf provincies.  

 

         

       Groep 7b/8 

 

 

Kalender 

24 januari Start cito-periode 

26 januari Start voorleesdagen 

25 februari Start voorjaarsvakantie 

 
 
Natuurlijk bent u altijd welkom op school wanneer u iets kwijt wil of iets wil vragen; bellen, mailen of 
Parro is natuurlijk ook altijd mogelijk!  

 


