
     

10 december 2021         Jaargang 23, nummer 14 

 

Milde klachten 
Kinderen met milde klachten 
mogen, mits ze met een zelftest 
thuis zijn getest en een negatief 
testresultaat hebben, gewoon 
naar school. Indien u uw kind 
niet wil testen, dan blijft het kind 
thuis tot het 24 uur klachtenvrij 
is. In de bijlage treft u een brief 
van de GGD aan. 

Leerlingenraadvergadering 
Afgelopen donderdag heeft de leerlingenraad weer vergaderd. In de  
leerlingenraad zitten: Floor, Elvira, Lotte, Luuk en Tijl. We hebben een datum in het 
voorjaar geprikt voor een “wielendag” voor de hele school. Hierover ontvangt u tegen 
die tijd nog informatie. De ideeënbus wordt opnieuw geschilderd en onder de  
aandacht gebracht bij leerlingen en ouders. Dus, indien u ideeën heeft voor de  
leerlingenraad, geef uw kind het  briefje voor in de ideeënbus dan mee! Alle ideeën 
zijn welkom!  

 
 

 

 

 

Thema Tweede Wereldoorlog 
Komende week gaan de leerlingen van groep 7 en 8 terug in de tijd. Drie middagen  
zullen in het thema komen te staan van de Tweede Wereldoorlog. Hierbij wordt er  
gekeken naar de oorzaken en de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. De  
leerlingen gaan hier niet alleen lessen over krijgen, maar zij gaan ook zelf een leervraag 
opstellen die ze vervolgens in groepjes gaan onderzoeken. De groepen 4 en 5 gaan 
vooral video's kijken met korte verwerkingsopdrachten die geschikt zijn voor hun leef-
tijd. Heeft u of hebben andere familieleden wellicht nog boeken thuis staan met daarin 
informatie die de leerlingen kunnen gebruiken, dan mogen de leerlingen deze zeker 
meenemen en gebruiken. Deze themamiddagen worden begeleid door de stagiaire van 
groep 4 t/m 8: juf Tess. 
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Toets wereldoriëntatie (Faqta) groep 5, 7 en 8  
Vrijdag 17 december hebben de leerlingen van groep 5, 7 en 8 voor wereldoriëntatie 
een toets. Het is de eerste toets van de methode Faqta. De leerlingen hebben een  
samenvatting en begrippenlijst mee naar huis gekregen ter voorbereiding van de toets.  
 
Groep 5: De kinderen leren wat wind is en wat wind kan aanrichten. Ze kennen de wer-
king van een windmeter en de schaal van Beaufort. Ze leren uitdrukkingen waarin wind 
een rol speelt. De leerlingen leren dat wind handig is om bijvoorbeeld te vliegeren, zei-
len of zaadjes van planten te vervoeren. Maar ook om energie op te wekken. 
 
Groep 7: De kinderen leren waarom er seizoenen zijn en waarom het weer niet overal 
hetzelfde is. Ze leren welke klimaten er zijn en wat de kenmerken van deze klimaten 
zijn. Daarnaast leren de kinderen wat de gevolgen zijn van klimaatverschillen op aarde. 
Ze ontdekken manieren waarmee mensen omgaan met droogte of overstromingen. 
Tenslotte ontdekken ze dat het klimaat niet altijd hetzelfde is geweest en dat het nog 
steeds verandert.  
 
Groep 8: De leerlingen leren het verschil tussen weer en klimaat. Ze leren wat de ele-
menten zijn waaruit het weer bestaat. Hierbij komt de kringloop van het water aan bod. 
Ze kijken naar het effect van zonnestralen in de dampkring en de rol van de dampkring. 
Ze leren wat UV-stralen zijn en dat de zon belangrijk is bij de vorming van vitamine D. 
Ze leren hoe thermometers werken en ze ontdekken hoe bij het KNMI het weerbericht 
tot stand komt.  

 

Zelftesten uitgedeeld in groep 7/8 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7/8 vijf zelftesten mee naar huis gekregen. 
Twee per week voor de weken voor de kerstvakantie en één voor de laatste zondag 
van de kerstvakantie. Na de vakantie verwachten we weer nieuwe testen te  
ontvangen. Naast de testen hebben de ouders een brief van de GGD ontvangen en 
een flyer over hoe je de zelftesten moet gebruiken en interpreteren.  
De brief van de GGD bevat ook voor de andere ouders interessante informatie en is 
als bijlage aan het Wijzertje toegevoegd. 



 

 

 

Herhaling ik-doelen 
De afgelopen weken hebben de kinderen geoefend met verschillende ik-doelen. We hebben elkaar feedback en complimenten 
gegeven en elkaar geholpen. Ook hebben we geoefend met uitgestelde aandacht door de meldrij te gebruiken. Bovenstaande 
onderdelen die nog oefening nodig hebben, worden de komende twee weken nog herhaald. 

 

Kerststal in groep 1/2/3 
Dankzij een aantal alerte ouders (lees: drie grote vuilniszakken vol stro) hebben wij 
in een dag tijd een kerststal kunnen maken! De meester en de juf hebben het  
kerstverhaal voorgespeeld en nu is het de beurt aan de kinderen. Dankjewel aan de 
ouders van het stro. 

 

Juf Tess en meester Milan hockeyen actief mee met de kinderen. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
Fleur, Bas en Jet hebben een eigen orkest gebouwd. Wat klinkt 

het goed!  

Tijme heeft deze week de letter “s” geleerd en  
kan hem ook al kleien.  

Emma heeft als grafisch ontwerper haar naam in blokken gelegd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Groep 2 en 3 zijn allemaal op eigen niveau gegroeid met het leggen of 
schrijven van woorden. Ons doel is behaald! Daarom speelden we  

donderdagmiddag heel stil verstoppertje door de hele school. Dat was 
spannend en leuk!  

 

Noor heeft vrijdag haar naam in 3D-letters  
met schaduw gemaakt. 


