
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 10 – 20 januari 2020

Cito toetsen 
Deze periode (week 3 en 4) worden Cito 
toetsen afgenomen in de groepen 2 t/m 8.  
We gebruiken het Cito-leerlingvolgsysteem als 
hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. 
De resultaten van de toetsen geven een 
duidelijk beeld van de ontwikkeling van het 
kind. De volgende toetsperiode is in week 20 
en 21. De Cito eindtoets voor groep 8 is op 15 
en 16 april 2020 (met een uitloop naar 17 
april). 

 
 

Nationale Voorleesdagen 
Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 
februari vinden, zoals elk jaar, de Nationale 
Voorleesdagen plaats. Het doel van de 
Voorleesdagen is het bevorderen van het 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is 
belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en vergroot de woordenschat 
én bezorgt de kinderen veel plezier. Zie ook: 
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/ 
De ouders van de groepen 1 en 2 zijn 
uitgenodigd om bij het voorlezen aanwezig te 
zijn. 

Meesters- en juffendag 
Woensdag 29 januari is het feest op de 
Kubus!  Alle juffen en meesters vieren dan hun 
verjaardag met de kinderen in de eigen groep.  
We maken er een gezellige ochtend van! 
Uw kind mag verkleed op school komen, en hij 
of zij hoeft deze ochtend geen eten en drinken 
mee te nemen. 

 

 
Oudergesprekken 
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn er 
oudergesprekken op 10 en 11 februari. 
Voor de groepen 8 is dat eerder, vanaf 27 
januari. 
Inschrijven voor groep 8 (Juf Tepper) kan 
vanaf donderdag 16 januari, tot en met 
woensdag 22 januari 12.00 uur. 
De leerlingen van groep 8a (juf Schomaker en 
juf Withoff) krijgen een uitnodiging op papier 
mee. 
Inschrijven voor de groepen 1 t/m 7 kan 
vanaf 29 januari t/m woensdag 5 februari 
12.00 uur. 
U kunt in de app zien welke data voor de 
groep van uw kind beschikbaar zijn, zodra de 
leerkracht dit heeft klaargezet. 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdrage 
Indien u de ouderbijdrage voor het schooljaar 
2019-2020 nog niet heeft betaald, willen wij u 
vragen om dit alsnog te doen. 
De ouderbijdrage is €52,00. 
Dit kan overgemaakt worden op 
rekeningnummer; NL36RABO 01668 59 389 
o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en 
de groep. 
Kinderen die zijn ingeschreven na 1 januari 
2020 hoeven slechts € 26,00 te betalen. 
Dankzij de ouderbijdrage kunnen er 
activiteiten georganiseerd worden, zoals: 
Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar, 
Pasen, Koningsspelen, jaarafsluiting en 
schoolreis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Januari 

22 Voorlezen groep 2 juf Nieuwenhuis  
08.30-08.50 uur. 
Voorlichting Halt ‘veilig online’ gr.7 en 8 

23 Voorlezen groep 1a/2a juf Stoks  
08.30 – 08.50 uur. 
Voorlichting Halt ‘veilig online’ gr. 7 en 8 
Kleuterconcert voor groep 1 en 2. 

24 Voorlezen groep 1 juf Homan 
08.30 – 08.50 uur. 

29 Meesters- en juffendag 
30 Geplande staking in het onderwijs 

(informatie volgt z.s.m.) 
31 Geplande staking in het onderwijs 

 

Februari 

4 Oud papier 
Filmfestival groepen 7 

10 Spreekuur jeugdarts 09.00 – 12.30 uur 
Contactmiddag/avond 

11 Contactmiddag 

13 Spreekuur jeugdverpleegkundige  
10.00 – 14.30 uur 

15 Voorjaarsvakantie t/m 23 februari 

25 MR vergadering 19.00 uur 
 

Maart 

3 Oud papier 
Bezoek waterzuivering groepen 7 

6 Leerlingenraad 
9 Spreekuur jeugdarts 09.00 – 12.30 uur 

23 Week van het geld 

25 Grote Rekendag 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 

 

 

 


