
Maandkalender en mededelingen 
januari 2019 

Maandag 31 

Kerstvakantie  
tot en met 4 januari 2019 

Dinsdag  1 

Woensdag 2 

Donderdag 3 
Vrijdag  4 

 

Maandag 7 Controle hoofdluis 

AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

Vervolg thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Samen spelen en 

werken’ 

Dinsdag  8  

Woensdag 9  
Donderdag 10  

Vrijdag  11  

 

Maandag 14  

Dinsdag  15  

Woensdag 16 Spelletjesmiddag groep 1 en 2, 13.15-13.45 uur 
Proeflesmiddag Assink groep 8, 13.30-15.30 uur 

Donderdag 17  

Vrijdag  18 Open dag Zone.College groep 8, 16.00-20.00 uur 

 

Maandag 21  

Dinsdag  22 Groepsvoorstelling groep 1, begint om 13.15 uur 

Woensdag 23  

Donderdag 24  

Vrijdag  25  

Zaterdag 26 Open dag Staring College groep 8, 10.00-13.00 uur 

 

Maandag 28 Zwemmen groep 5 en 6 
Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Een taak uitvoeren’ 

Dinsdag  29  

Woensdag 30  

Donderdag 31  

Vrijdag  1 AMV muziekmarkt voor groep 4 en 5 
AMV groep 1 t/m 3 door juf Nicole 

 

 

  



 
 
Nieuwjaarsreceptie voor de kinderen 
De kinderen krijgen maandag 7 januari in de klas de gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Dit alles onder het genot van een heerlijk kniepertje.  
We willen iedereen bedanken die heeft geholpen met het aankleden van de school en voor het 
maken van de heerlijke hapjes bij het kerstdiner. 
 
Afscheid Mervat Hanna 
Sinds vorig jaar werkt Mervat bij ons in groep 2. Dit in het kader van werkervaringstraject vanuit de 
sociale dienst. Aangezien dit traject maximaal een jaar mag duren, moeten wij nu afscheid nemen 
van Mervat. We wensen haar heel veel succes en plezier bij haar nieuwe werkplek.  
 
Welkom Wainys Krekoer 
Vanuit hetzelfde traject als Mervat, heten wij vanaf 8 januari Wainys (klinkt als Johannes) Krekoer 
welkom. Hij zal op woensdag, donderdag en vrijdag onze conciërge zijn. Wainys komt oorspronkelijk 
uit Irak en woont nu in Borculo. Hij komt om ons te helpen bij allerlei klussen in en om de school en 
wij helpen hem om beter Nederlands te spreken.  
 
Toetsen 
Van half januari tot half februari, worden de toetsen van de Cito afgenomen in de groepen 3 t/m 8.  
De Citotoetsen zijn toetsen die niet afhankelijk zijn van de methode, waardoor wij een objectief 
beeld krijgen over de ontwikkelingen van uw kind. De toetsen worden afgenomen voor spelling, 
lezen, woordenschat en rekenen. In de groepen 5 t/m 8 wordt ook gekeken naar het begrijpend 
lezen.  
Sinds dit jaar worden er in groep 1 en 2 geen Citotoetsen meer afgenomen. Dit wordt vanuit het 
ministerie niet meer verplicht en wij vinden dat het werken in een boekje niet bij kleuters past en dat 
zij de kans moeten krijgen zich spelend, in hun eigen tempo, te ontwikkelen. Door observaties en 
andere meetinstrumenten, passend bij jonge kinderen, houden we de ontwikkeling natuurlijk wel 
goed in de gaten.  
 
Bij de Citotoetsen voor groep 3 t/m 8 is het belangrijk dat de kinderen laten zien wat ze kunnen, 
maar dit proberen we zo ontspannen mogelijk te brengen. Extra druk op presteren is niet nodig, de 
kinderen vinden het vaak zo al spannend genoeg! Als een kind op bepaalde onderdelen iets niet 
weet, weten de leerkrachten waar nog op geoefend moet worden.  
Tijdens de oudergesprekken worden de ontwikkelingen van uw kind met u besproken.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Samen spelen en werken’ 
Dit thema gaat over hoe je met iemand anders wel of niet kunt samenwerken en 
spelen. De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: 
meedoen, kritiek geven, helpen, afspraken nakomen, winnen en verliezen, 
vriendschap, de leiding nemen, enz. 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Een taak uitvoeren’ 
De komende weken staat het thema “Een taak uitvoeren” centraal. Dit thema gaat 
over omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse als andere taken. De lessen 
die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: Doorzetten, een taak 
afmaken, aanwijzingen opvolgen, een taak aanpakken, enz.  
 
 


