
WEEKBRIEF 28 MEI 2021

● ZENDING
We sparen voor ons sponsorkind Iftu Bullo Dube uit Ethiopië. Elke maandag kunnen de
kinderen geld in het zendingspotje in de klas doen. Ondanks dat we maandag niet op school
waren, hebben we deze week €11,95 opgehaald. Het is ook mogelijk om later in de week
wat in het zendingspotje te doen:) Het totaal staat nu op €275,24

● TREFWOORD
Communicatie is het thema voor de komende weken. Kinderen in Nederland kennen op
driejarige leeftijd gemiddeld al zo’n duizend woorden. Taal is enorm belangrijk voor onze
ontwikkeling. Wij wonen als het ware in onze taal en worden onszelf in onze communicatie:
gesproken en geschreven woord, lichaamstaal en beeldtaal. De kinderen ontdekken en leren
hoe belangrijk communicatie is voor de relatie tussen mensen onderling en tussen de mens
en de wereld om hem heen. De Bijbelverhalen gaan over de apostelen die na de hemelvaart
het evangelie verkondigen.
De Bijbelverhalen van deze week zijn:

● Jullie begrijpen het niet - Handelingen 6
● Dat zal hem leren - Handelingen 7

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:
● Mozes geboren en bij de prinses - Exodus 2
● Mozes kiest voor zijn eigen volk - Exodus 2

● KWINK
De komende twee weken is les 17 aan de beurt. Deze les gaat over verschillen. De kinderen
in de onderbouw leren dat smaken verschillen. De kinderen in de midden-en bovenbouw
leren zich te verplaatsen in iemand met een andere mening (besef van de ander).
De kwink van de week is:

● HOERA! Wij verschillen van elkaar! - onderbouw
● Ontdek wat de ander vindt! - midden- en bovenbouw

● EINDTOETS GROEP 8#TROTS!
Voor de meivakantie heeft groep 8 de IEP Eindtoets gemaakt. Afgelopen
woensdag hebben ze de uitslag gehad. Als groep hebben ze met een score van
82,5 boven het landelijk gemiddelde gescoord (landelijk gemiddelde van de IEP
toets is 79,7). Dat we trots op onze leerlingen zijn, blijkt wel uit deze foto:

● GROTE REKENDAG
Vorig schooljaar moesten we de grote rekendag afgelasten, maar het materiaal
hadden we wel besteld. Aanstaande woensdag gaan we hier met de hele school,
in de eigen groep, mee aan de slag!
Het thema voor de grote rekendag is: De getallenfabriek.
We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal
atomen in het heelal. De leerlingen onderzoeken op deze Grote Rekendag op hun eigen
niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. Natuurlijk niet alleen de getallen, maar
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ook de cijfers waar de getallen mee samengesteld worden, de relatie tussen de getallen, de
plekken waar je getallen tegenkomt in het dagelijks leven, bijzondere getallen met
bijzondere eigenschappen, en hoe je getallen kunt maken.

● CITOTOETSEN
Door de schoolsluiting tijdens de lockdown, zijn de middentoetsen van Cito voor groep 3 t/m
7 uitgesteld. Hierdoor zit er maar een korte periode tussen de afname van de midden-en
eindtoetsen van Cito. We hebben het wel iets naar achteren geschoven en nemen nu in de
periode van 9 t/m 24 juni de citotoetsen voor groep 3 t/m 7 af.

● EVALUATIEDOCUMENT VEILIGHEID LEERLINGEN
Zoals u in de vorige weekbrief heeft kunnen lezen hebben de kinderen van groep 5 t/m 8
ons een 8,5 gegeven voor de veiligheid op school. In de bijlage vindt u het
evaluatiedocument van deze vragenlijst.

● VADERDAGACTIE VOOR HUYS TE HOECKE
Na het succes van de vorige actie (de kleurplaten ‘koninklijke groetjes) hebben we hier weer
een nieuwe actie vanuit de Huiskamers van de Wijk.
Als bijlage hebben we een kleurplaat toegevoegd. Deze kunnen de kinderen inkleuren en
inleveren bij ’t Huys te Hoecke, te Puttershoek. Naast het lekker bezig zijn is er ook de
mogelijkheid hier een prijs mee winnen.
Wij zullen de kleurplaten die worden ingeleverd uitdelen onder onze mannelijke cliënten..

● AGENDA
Datum Activiteit

2 juni Grote Rekendag groep 1 t/m 8

8 juni Schoolfotograaf

9 t/m 24 juni Citotoetsen groep 3 t/m 7

● ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
Datum Activiteit

Iedere woensdag vanaf 14
april

Skeeleren.Van 19:00 tot 20:00 uur, Sportlaan 6
Puttershoek

29 maart t/m 30 juni De Avond4daagse - Home Edition
https://www.avond4daagse.nl/

● BIJLAGEN:
○ Evaluatiedocument Sociale Veiligheid Leerlingen
○ Kleurplaat Huys te Hoecke
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