
 

Nieuwsbrief 16 

Week 17-20 23 april t/m 21 mei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 

Groep OB A - Thema ‘Wij maken een dinomuseum’. 
Groep OB C - Thema ‘Wij maken een dinomuseum’. 
Groep 4-5 - Thema ‘Nederland’. 
Groep 7-8 A - Thema ‘Wij richten een politieke partij op’. 

 
 

TOETSGEGEVENS LOVS 
Tijdens de oudergesprekken in de afgelopen periode hebben ouders gevraagd 
naar de opbrengsten uit het leerlingvolgsysteem. Deze delen we altijd met de 
ouders. Iets later dan toegezegd zijn de gegevens vandaag met de kinderen 
meegegaan. Aan het eind van het schooljaar is het weer mogelijk dat digitaal te 
delen. Dat regelen we de komende periode in.  

 
Voor de goede orde de volgende toetsen zijn/worden afgenomen vanaf groep 3. 
Technisch lezen  DMT    groep 3 t/m 8 
Spelling   Cito spelling (3.0)  groep 3 t/m 8 
Begrijpend lezen Cito begrijpend lezen (3.0) groep 4 t/m 8 
Rekenen   Cito rekenen en wiskunde (3.0) groep 3 t/m 8 
 
  

KALENDER 
23-04 Nieuwsbrief 
24 april t/m 09 mei Meivakantie 
13 t/m 16 mei Hemelvaartsweekend 
11-05 OR-vergadering 
17-05 MR-vergadering 
21-05 Nieuwsbrief 
 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Themakrant  

• Toetsgegevens LOVS 

• Quarantaine 

• Versoepelingen  

• Koningsspelen 

• Ingekomen post:  

Zaanse kinderjury 

Zaanse lente experience 



 
QUARANTAINE 
De afgelopen weken was Corona duidelijk aanwezig op school. Een aantal groepen moest in 
quarantaine. Dat is heel vervelend. Het vraagt veel improvisatiekracht van u thuis en op school. Dat is 
lastig voor iedereen. Het is fijn om te merken dat er goed wordt meegedacht met school. Daar zijn 
we u dankbaar voor. Nu is het meivakantie en hopen we dat de maatregelen hun dienst gedaan 
hebben en dat iedereen gezond en weer kan beginnen op maandag 10 mei. 

Meer informatie of vragen?  
Als u vragen hebt over COVID-19 op de school van uw kind,  
dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio via 075 651 8320.  
Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 .  
Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351. 
 
VERSOEPELINGEN 
Nu er meer versoepelingen zijn aangekondigd kijken we op school of we weer terug kunnen naar de 
normale schooltijden. Komende week zullen we bepalen wat daar voor nodig is. Vervolgens zullen 
we u informeren over de periode na de meivakantie. We blijven benadrukken dat het protocol PO 
dat is vastgesteld leidend blijft bij de aanpassingen op schoolniveau. 
 

KONINGSSPELEN IK+JIJ=WIJ 
Vandaag hebben we in en om de hele school Koningsspelen gehouden, veel 
kinderen kwamen gezellig in het oranje naar school. We zijn de dag in de klas 
begonnen met hèt koningsspelen dansje van dit jaar "Zij aan zij". De rest van de 
ochtend hebben alle groepen een parcours doorlopen langs verschillende 
activiteiten. Er was karateles van echte karate-meesters, door het hele park 
moesten de kinderen op zoek naar vragen van het Zweedse renspel, in de 
pannakooi werd samenwerken en snelheid gecombineerd in een aantal leuke 

spellen en in de klas werd er samen geknutseld en een echte Koningsspelen-quiz gespeeld.  
Wij hebben enorm genoten van het enthousiasme van de kinderen. 
 
Groetjes, 
De Koningsspelen-organisatie 

    

https://www.ggd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


Ingekomen post  
 

 
 
Wat vinden de leerlingen van de genomineerde boeken van de Zaanse Kinderjury?  
Wordt er goed gelezen op de tablet? 
 
Hieronder volgt een korte update van het leesproject. 
 
DIGITAAL LEZEN 
Tip voor in de meivakantie: de genomineerde boeken kunnen zoals bekend ook thuis op de tablet 
worden gelezen. Met een beetje goede wil krijgen de leerlingen nog net hun laatste boek uit.  
 
STEMMEN 
Van 17 – 21 mei 2021 gaan de leerlingen stemmen op hun favoriete boek. Het stemmen gebeurt via 
de website van de Zaanse Kinderjury en is heel eenvoudig. Zodra het online stemformulier klaarstaat, 
zal ik je hierover mailen. 
 
PRIJSUITREIKING 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de Hotze de Roosprijs ook dit jaar weer in besloten kring aan de 
winnende kinderboekenschrijver(s) worden uitgereikt.  
De exacte datum van de prijsuitreiking is nog niet bekend.  
 
Hartelijke groet, 

 

 
 
ZAANSE LENTE EXPERIENCE 
Graag attendeer ik je op de Zaanse Lente Experience van 26 april t/m 7 mei 2021.  

- Kinderen van 6 t/m 17 jaar kunnen gratis deelnemen aan sport, cultuur en lifestyle activiteiten.  
- De activiteiten zijn op verschillende buitenlocaties in Zaandam, Krommenie, Koog a/d Zaan, 

Wormerveer en Assendelft. 
- Meer informatie vind je in de onderstaande flyer én op https://www.zaanse-experience.nl/  

 
Alvast een fijne meivakantie gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Floortje Vinck 
Cultuurexpert Onderwijs 

https://www.zaanse-experience.nl/


 



 
 


