
WEEKBRIEF 14 JANUARI 2022

● LIEF EN LEED
Voor juf twee kleuterjuffen is het jaar minder goed begonnen. Zij testten positief op Covid
19. We hopen dat ze snel opknappen en weer op school kunnen komen. Voor juf José van
Meeningen begon een jaar met een drukke invalweek, want zij heeft in beide kleutergroepen
twee dagen ingevallen. We zijn blij dat zij dit wilde doen.

● ZENDING EN GOED DOEL
Tot aan de voorjaarsvakantie sparen we weer verder voor ons sponsorkind Iftu Bullo
Dube. Zij woont in Ethiopië, is geboren op 8 september 2012 en is nu 9 jaar oud.
Wij sponsoren Iftu Bullo sinds 28 februari 2017.

Van maandag t/m donderdag kunnen de kinderen geld in het zendingspotje in de
klas doen. Deze week hebben we €34,00 opgehaald, dat brengt het totaal van dit
schooljaar op €287,35

● TREFWOORD
We gaan verder met het thema ‘groeien’. Komende week gaat het over de vraag of er een
grens aan groeien zit en of je van groter groeien en sterker worden ook gelukkiger wordt. De
Bijbelverhalen voor deze week zijn:

● In de woestijn - Lucas :4:1-13
● Oost, west, thuis niet zo best - Lucas :4: 14-30

De kinderen uit groep 1 en 2 volgen een eigen lijn. De Bijbelverhalen voor deze week zijn:
● Johannes de Doper - Lucas 3
● De eerste leerlingen - Johannes 1

● KWINK
Volgende week gaan we verder met les 9. Deze les gaat over vriendschap. De kinderen uit
de onderbouw ontdekken wat vriendschap is. De kinderen uit de middenbouw leren vertellen
wat vriendschap voor hen betekent en de kinderen uit de bovenbouw leren bouwen aan een
positieve vriendschap (deze les hoort bij de competentie: relaties hanteren).
De Kwink van de week is:

● DOE ALS EEN VRIEND! - onderbouw
● VRIENDSCHAP MAAK JE SAMEN! - middenbouw
● AAN VRIENDSCHAP BOUW JE SAMEN! - bovenbouw

● ENERGYFLOOR THE GAMER
In de weekbrief van 17 december 2021 heeft u kunnen lezen dat wij de NPO-gelden die we
dit jaar van de regering ontvangen, inzetten om achterstanden in te halen én om een extra
stimulans te geven aan de al lopende schoolontwikkeling. Bewegend leren is één van onze
ambities en staat al een aantal jaar centraal in ons onderwijs, alles wat je leert met muziek
en bewegen onthoud je beter. In de kleutergroepen geven we al een aantal jaar taal-en
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rekendans en sinds vorig schooljaar geven we ook bewegend leren aan groep 3. Dit
schooljaar krijgen alle groepen bewegend leren en dit is vanaf groep 3 gericht op rekenen:
het automatiseren. Naast de wekelijkse lessen bieden de leerkrachten zelf ook lessen
bewegend leren aan. Ook zullen we hier materialen voor gaan aanschaffen. Materialen voor
in de school, maar ook voor op het schoolplein. Daar laten we een energyfloor aanleggen.
De energyfloor (The Gamer) is een uniek, duurzaam, interactief én educatief speeltoestel.
Het bestaat uit 9 beloopbare zonnepanelen waarop de kinderen al bewegend reken-en
spellingsoefeningen kunnen doen, maar ook spellen gericht op duurzame energie…
Vanochtend zijn ze gestart met de aanleg, maar helaas moesten ze door omstandigheden
alweer snel stoppen. We moeten dus iets langer wachten…. wordt vervolgd:)

● CITOTOETSEN EN OUDERPORTAAL
Vanaf volgende week worden er in groep 3 t/m 8 Cito toetsen afgenomen, daardoor is het
niet mogelijk om de resultaten van eerder gemaakte Cito toetsen op het ouderportaal in te
zien. Als alle toetsen gemaakt zijn, wordt dit weer in het ouderportaal opengezet. Mocht u
niet meer kunnen inloggen in het ouderportaal dan kunt u een mail sturen naar:
y.lefevere@csgdewaard.nl of h.heesterman@csgdewaard.nl

Datum Activiteit

17 t/m 28 januari Cito’s voor groep 3 t/m 8

31 januari MR vergadering

1 februari OR vergadering

4 februari Kidsraad

11 februari Studiemiddag team

14 t/m 24 februari Gespreksavond 3

25 februari Rapport 1

28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
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