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Voorverpakte traktaties 
In verband met de oplopende 
coronabesmettingen willen we u 
weer vragen om de leerlingen 
voorverpakte verjaardag  
traktaties mee te geven naar 
school.  

Dank! 
We zijn heel blij te zien dat alle ouders/kinderen/teamleden zich aan de nieuwe  
maatregelen houden: mondkapje in de gangen voor alle volwassenen en de leerlingen 
van groep 7/8, geen ouders in de school en testen bij verkoudheid! Dank voor uw 
medewerking! 

 
 

Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
Volgende week dinsdagavond willen we de voorlopig adviesgesprekken met de ouders 
van groep 8 voeren. Deze gesprekken zullen, gezien de aangescherpte maatregelen, 
online plaatsvinden. De ouders van leerlingen in groep 8 hebben hierover een mail  
ontvangen. Donderdag, 2 december, hebben de leerlingen een uitdraai van de  
CITO-toetsen B8 mee naar huis gekregen. Zo heeft u de resultaten voor het online 
gesprek bij de hand. 

 

 

Annulering handbaltoernooi 
Het handbaltoernooi in de kerstvakantie is vanwege het hoge aantal  
coronabesmettingen helaas geannuleerd. 
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Belangrijke data  

Ma. 06/12 Laatste keer oefenen kerstkoor 

Di. 07/12 Noor (groep 4) jarig 

 

 

 

Do. 09/12 Leerlingenraadvergadering 

Do. 09/12 online MR-vergadering 

Controledictee groep 7 
Maandag 6 december hebben de leerlingen van groep 7 een controledictee. Hierbij  
komen de volgende categorieën aan bod: 

- Woorden met b die klinkt als p (abnormaal, schub) 
- Woorden met th die klinkt als t (althans, thuis) 
- Verkleinwoorden met aatje, ootje, uutje (kilootje, strootje) 

Controledictee groep 8 
Vrijdag 10 december hebben de leerlingen van groep 8 een controledictee. Hierbij  
komen de volgende categorieën aan bod: 

- Samenstellingen met een koppelteken (auto-ongeluk, Zuid-Amerika) 
- Woorden met een trema (bacteriën, reünie) 
- Woorden met ‘s (’s avonds, schema’s)  

Controledictee groep 4/5   

Dinsdag 14 december hebben de leerlingen van groep 4 en 5 een controledictee. De 
leerlingen krijgen hiervoor een blad mee naar huis met de categorieën en voorbeeld 
woorden erop om thuis te kunnen oefenen. Bij de toets komen de volgende categorieën 
aan bod.  

Groep 4  
- Woorden met de letters -ng en -nk in een woord (angst, ving, links, vonk) 
- Woorden met de letters -ij en -ei (bijna, rijp, keizer, plein)  
- Woorden met -eer, -oor, -eur (eerste, voortaan, geuren)  

Groep 5  
- Woorden met ng of nk (dingen, kleding, zinken)  
- Woorden met -eer, -oor, -eur (eerste, voortaan, geuren)  
- Woorden met -aai, -ooi, -oei (draaien, gooien, roeien) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

De nieuwste beslisboom 
In de bijlage treft u de nieuwste beslisboom (02-12-2021) aan om te bepalen of uw kind naar kan komen. Het vernieuwde 
“snottebellenbeleid” is hierin opgenomen. 

 

 

 
 

 

 

 

Luxe chocoladeletters 
Olala.. wat zijn we ontzettend verwend dit schooljaar met echte luxe  
chocoladeletters voor alle kinderen en juffen!!! Dank je wel voor deze  
overheerlijke sponsorverrassing! 

 

 
 

 

 

 

 

Zelftesten voor groep 7/8 
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het ook niet altijd duidelijk dat ze 
besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar besmetten met het coronavirus. Door twee keer per week  
preventief een zelftest te doen, kan je in de gaten houden of je toch ongemerkt besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat 
je een zelftest doet, zonder dat je klachten hebt. Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er 
minder klassen naar huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. 
U wordt verzocht om uw kind te helpen om tweemaal per week preventief een zelftest te gebruiken. In de meeste gevallen zult u 
als ouder/verzorger de test bij uw kind afnemen; sommige kinderen zullen het, na een paar keer, zelf kunnen onder begeleiding. 
We verwachten volgende week de sneltesten op school te ontvangen. Tot aan in ieder geval de kerstvakantie krijgen leerlingen 
de zelftesten gratis mee van school.  
Zodra de zelftesten binnen zijn, ontvangt u twee exemplaren per kind per week, een begeleidende brief en een flyer over hoe je 
de zelftesten afneemt. 

Pietengym 
Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 pietengym gehad. Ze hebben over daken gelopen en 
geklommen, pakjes in de schoorstenen moeten gooien, van dak naar dak geslingerd en nog veel meer! Alle leerlingen  
hebben hun pietendiploma behaald en meegekregen naar huis!  



 

 

 

Sinterklaas op Sint Jozef 
Wat fijn dat we Sinterklaas op school mochten ontvangen! Rond 8.30 uur kwam de Sint naar groep 1/2/3. Daar hebben alle  
kinderen hun optreden gedaan. Dit kon gezamenlijk omdat de kinderen van Sint Jozef samen één bubbel vormen. Het was een 
gezellig Sintfeest! 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 
Nieuwe bestuurder Samenwerkingsstichting Kans en Kleur 
Na een uitgebreide wervingsprocedure kan de Raad van Toezicht het heugelijke nieuws melden dat ze in de persoon van 
Reint Bos per 1 februari aanstaande een nieuwe bestuurder hebben. In de bijlage treft u hierover een brief aan. 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Periodedoel groep 1/2/3 
Groep 3 is deze periode aan het leren om woorden goed 
te schrijven met de aangeleerde schrijfletters.  Woorden 
als “braam” en “krans” waarbij twee medeklinkers  
vooraan en/of achteraan staan oefenen we iedere dag, 
ook buiten. Ze doen zo goed hun best, ieder op zijn 
eigen manier op eigen niveau. 
Groep 2 werkt met letterblokjes en leert letters  
herkennen en vergelijken met elkaar. Groep 1 oefent 
met het benoemen van de vormen: cirkel, driehoek, 
vierkant, rechthoek, ovaal en ruit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


