
 
 

 
 
Nieuwsbrief januari  

Een korte nieuwsbrief bij de start van het kalenderjaar 2022. 
We zetten de belangrijke data voor u op een rij een vermelden een aantal nieuwtje bij deze 
start. De nieuwsbrief van februari zal weer, als vanouds, goed gevuld zijn met alle 
ontwikkelingen binnen onze school. 
 
Belangrijke data:  
17 januari start dia-toetsen 
26 januari start nationale voorleesdagen  
31 januari studiedag kinderen vrij 
De koffieochtend van 20 januari kan niet doorgaan 
 
Gelukkig zijn we weer begonnen na de kerstvakantie. Dit zijn de welbekende zilveren 
weken. 3 weken lang zijn we bezig met groepsvorming doormiddel van activiteiten.  
Helaas hebben we de afgelopen week ook te maken gehad met een aantal positieve 
besmettingen, de betrokken groepen worden op de hoogte gehouden. We hopen volgende 
week weer in rustig vaarwater te komen en op de normale manier ons onderwijs te kunnen 
verzorgen. 
 

Muzieklessen  
Vrijdag 14 januari zijn de muzieklessen van Joop gestart, de kinderen zijn erg enthousiast. 

Het is een blok van 6 muzieklessen, een kennismaking met muzieknoten en verschillende 

vormen van muziek maken. Na de voorjaarsvakantie gaan we verder met de groepen die nu 

nog niet aan de beurt zijn gekomen.  

Huiswerk café groepen 8 

De overstap naar het VO komt voor de groepen 8 nu wel dichtbij, een spannende periode. 

Wij willen onze leerlingen graag helpen om goed voorbereid aan dit 

avontuur te beginnen. Daarom verzorgen wij in groep 8 een cursus 

‘Op weg naar de brugklas…’. De leerlingen krijgen in 3 lessen van een 

uur handvatten om een vliegende start op het VO te maken: een 

goede voorbereiding is het halve werk. Deze lessen worden verzorgd 

door Roos Visser van het HuisWerkCafé Groningen.  

Dia-toetsen 

17 januari starten we met de dia-toetsen, de leerlingen uit groep 3 t/m 8 zullen een viertal 

toetsen maken. De toets wordt online aangeboden, dit is een nieuwe manier van toetsen 

voor onze school. We hopen hiermee een duidelijk beeld te krijgen waar de leerlingen nu 

staan. Maar ook hoe wij ons onderwijs zo kunnen inrichten dat onze leerlingen zich zo 

optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

 


