
     

1 april 2022         Jaargang 23, nummer 26  

 

 

 

 
 

 

 

 

IEP Eindtoets groep 8 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april hebben de kinderen van groep 8 de IEP  
Eindtoets. De week ervoor (op maandag 11 en donderdag 14 april) gaan we het speciale 
IEP oefenboekje met groep 8 behandelen. Zo kunnen ze vast aan de vraagstelling  
wennen en weten ze wat ze kunnen verwachten. 

In deze nieuwsbrief  
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Controledictee groep 7 en 8 
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Sneeuwpret  

Euh zakgeld, hoe doe ik dat? 

Belangrijke data  

Zo. 03/04 Elvira (groep 8) jarig 

 

 

 

Ma. 04/04 extra muziekles door meester 
 Hans, groep 1/2/3  

Di. 05/04 Dans op school groep 1/2/3 

Wo. 06/04 Jet (groep 5) jarig 

 

 

Proefvisitatie op woensdag 6 april. 
Juf Marieke heeft haar opleiding tot daltoncoördinator bijna afgerond. Als oefening 
heeft zij dit jaar twee andere scholen gevisiteerd. Deze scholen hebben hun parels 
beschreven en een kijk- of hulpvraag geformuleerd. Aankomende woensdag is onze 
school aan de beurt. Drie collega daltoncoördinatoren komen bij ons op school ook 
een proefvisitatie uitvoeren. Zij mogen onze parels komen bekijken en we hebben ook 
enkele hulpvragen opgesteld over ons onderwijs.  
Na deze visitatie blikken we ook even terug met jullie op hoe het is gegaan. 

Vragenlijsten  
Vorige week hebben alle kinderen een enveloppe mee naar huis gekregen met  
inlogcodes voor de online vragenlijst over oudertevredenheid. Wilt u deze vóór volgende 
week vrijdag per kind invullen? Ik kan zien dat de vragenlijst momenteel voor 13  
leerlingen is ingevuld. Voor 17 leerlingen is de lijst nog niet ingevuld. Een hoge respons 
is belangrijk voor een representatief beeld!! Wilt u, indien u dat nog niet heeft gedaan, 
deze korte vragenlijst invullen zodat we weten hoe tevreden ouders zijn over het  
onderwijs bij ons op school? Alvast veel dank!! 

Nieuws van de leerlingenraad 
De leerlingenraad (Lotte, Elvira, Floor, Luuk en Tijl) mocht voor 500 euro aan 
buitenspeelmateriaal aanschaffen. Ze zijn daarvoor de klassen rond gegaan en hebben 
daarbij naar de mening van de kinderen gevraagd. Deze meningen hebben ze  
meegenomen in het uitzoeken en bestellen van de materialen. De materialen zijn  
inmiddels besteld en worden binnenkort geleverd... Spannend!!!   

Controledictee groep 7 en 8 
Maandag 4 april hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een controledictee. Hierbij  
komen de volgende categorieën aan bod: 
Groep 7 

- Woorden met c die klinkt als s of k (concentratie, succes) 
- Woorden met eind-d of midden-d die klinkt als t (advies, zandkasteel) 
- Woorden met open lettergreep/ met verdubbeling van medeklinker (basis, vonnis) 

Groep 8 
- Woorden met cht of ch (achterin, chemie) 
- Woorden met ij of ei (bedreiging, medicijn) 
- Woorden met au of ou (autofabriek, verhoudingen) 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

Sneeuwpret 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Tijme en Tom hebben allebei een lentevogel gemaakt 
op hun eigen manier. Bij Tijme broedt hij een heel groot 

ei uit. Tom maakte een exemplaar op de kralenplank. 

De twee jongsten van de school spelen het dieren voerspel.  

Het boerderij leesspel: een lezer is gekoppeld aan 
een kleuter. De lezer leest het raadsel voor, de  
kleuter kleurt om welk dier het gaat, de lezer  

controleert. Begrijpen wat je leest, is een goede  
oefening voor startende lezers.  

Jelle deed vandaag als eerste van groep 2 zijn kletstheater. 
Het ging over de verbouwing van zijn nieuwe huis. Hij wist er 

genoeg over te vertellen! 



 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Euh zakgeld, hoe doe ik dat? 
Door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken met betrekking tot het doen van kleine en grotere 
aankopen leer je om met geld om te gaan. Zo is het krijgen van zakgeld een goed middel om hiermee te kunnen oefenen.  
Wie al vanaf kinds af aan vaardigheden krijgt aangeleerd om bewust en verstandig met geld om te gaan zal dit op later leef-
tijd ook beter kunnen. 
Dat dit niet altijd even makkelijk is, weten we allemaal. Hoe vaak geef jij wat extra’s? Maak je afspraken met je kind? En wat 
als er even niet voldoende geld is om het zakgeld te geven? 
In de strijd tegen armoede- en schuldproblematiek, is het belangrijk een nieuwe generatie weerbaar en bewust te maken van 
financiële verantwoordelijkheden. Wie al van kinds af aan vaardigheden krijgt aangeleerd om bewust en verstandig met geld 
om te gaan, zal dit op latere leeftijd ook beter kunnen. 
De gemeente Wijchen heeft daarom het initiatief genomen om het Zakgeldproject aan te bieden. Met dit project kunnen 
kinderen en ouders van elkaar leren hoe je met zakgeld om kan gaan. 
  
Hoe pakken we het aan? 
We zorgen 26 weken lang voor zakgeld voor alle 
deelnemende kinderen van 6-12 jaar. Per groep zitten er maximaal 10 ouders.  
• De kinderen krijgen iedere week een vast bedrag. 
• Het zakgeld past bij de leeftijd, is onvoorwaardelijk 
en is bedoeld om te leren. 
• Er zijn 8-10 coachingsbijeenkomsten voor ouders, 
waarvan 5 met de kinderen. 
• Coaches en ouders bereiden de bijeenkomsten samen voor. 
• We leren samen wat wel en niet werkt. Zo dragen we bij 
aan het voorkomen van financiële problemen van kinderen 
en jongeren. 
Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij Evy van Hemmen, gemeente Druten, via e.van.hemmen@drutenwijchen.nl. Wil je 
er eerst nog wat meer over lezen, dan kun je bij haar een flyer opvragen. 
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