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Controledictee groep 8    
Vrijdag 28 januari hebben de leerlingen van groep 8 een controledictee. De volgende 
categorieën komen hierbij aan bod: 

- Woorden met iaal, ieel en ueel (actueel, provinciaal) 
- Meervouden op iken, iten, esen en eten (dreumesen, perziken)  
- Woorden met een lange of een korte klank aan het einde van een klankgroep 

(anoniem, accent)  

 

 

Oeps..vergeten!!! 
Wat slordig, juf Daniëlle is vorige week vergeten in het Wijzertje te zetten 
dat Lars maandag 17 januari jarig was. We hebben het uiteraard uitbundig 
gevierd op school.  
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Uitstel onthulling Jeugdstadhouder 
In verband met een quarantaine, is de onthulling van de Jeugdstadhouder een week 
uitgesteld. Volgende week vrijdag hopen we de onthulling door te laten gaan. Deze 
wordt dan gestreamd. 

Talentenshow 
Volgende week vrijdagmiddag is er weer een talentenshow. Om 13.00 uur zal de  
talentenshow gestreamd worden. U ontvangt later nog een link om via Teams de 
show online te kunnen volgen. 

Citotoetsen groep 3 t/m 7 
Maandag 24 januari starten de citotoetsen vanaf groep 3. De kinderen maken  
verschillende toetsen (Begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling en  
woordenschat) verdeeld over twee weken. Ook worden deze periode de AVI en de DMT  
leestoetsen afgenomen. Zorgt u ervoor dat uw kind uitgerust op school komt? Er worden  
maximaal twee toetsmomenten per dag ingepland.  

Ik-doel 
Binnen het daltononderwijs is reflecteren enorm belangrijk: terugkijken op wat je  
gedaan hebt. 
Dat werkt het beste als je van tevoren weet wat je gaat leren; wat de doelen zijn. 
Daarom oefenen de kinderen de komende twee weken met het vertellen wat hun plan is 
om te gaan doen. Ze leren te benoemen wat het doel is van een taak, wat ze daarvoor 
nodig hebben en of het doel ook behaald is.  


