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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

16 januari  Start DIA toetsen 

19 januari Archeon gr 5-6 

19 januari MR vergadering 

25 januari Start Nationale voorleesdagen 

26 januari Kinderraad 

27 januari Cultuurpalet Kunstkiekdoos  gr 
5-6 

30 januari  Extra gymlessen groep 3 t/m 8 

2 februari Continurooster 

 
Start DIA toetsen 

Er wordt in de groepen 3 t/m 8 hard gewerkt 
aan het maken van de DIA toetsen. Deze 
toetsen vervangen de oude CITO toetsen. 
Vorige week hebben jullie via de mail een brief 
met uitleg gekregen over de DIA toetsen. 
Mochten jullie nog een vraag aan de leerkracht 
hebben: altijd welkom! 
 
Nationale voorleesdagen 
Van woensdag 26 januari t/m 4 februari zijn de 
Nationale voorleesdagen. Voorlezen aan kinderen 
is belangrijk! Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. Ook 
voor de oudere kinderen is het belangrijk. We 
zullen deze weken ook extra aandacht besteden 
aan het voorlezen in de klas. Ook zullen de 
bovenbouw leerlingen weer voorlezen aan de 
onderbouw. Niet voor niets hebben wij dit jaar in 
ons jaarplan opgenomen: lezen is leuk! 
 

 
 
 

MBO gymlessen 
Op maandag 30 januari verzorgen de leerlingen 
van het MBO een extra gymles voor de kinderen 
van groep 3 t/m 8. Een mooi initiatief om ze met 
elkaar leuke extra gymlessen aan alle kinderen 
van groep 3 t/m 8 te kunnen geven. Graag dus de 
gymspullen mee op deze dag. 
 
Continurooster donderdag 2 februari 
Donderdag 2 februari hebben we een 
continurooster. De kinderen eten die dag allemaal 
op school en zijn dan om 14.00 uur  klaar. 
Ouders met kinderen op de BSO, willen jullie zelf 
doorgeven dat de school eerder uit is? 
Aansluitend hebben wij als leerkrachten een 
studiemiddag, het is dus belangrijk dat alle 
kinderen op tijd opgehaald worden. Op deze 
manier kunnen we op tijd beginnen met de 
studiemiddag. 
 

 
 
 
Studiedag 
Wij gaan  die donderdag met elkaar verder 
werken met onderwerpen vanuit ons jaarplan, 
zoals het borgen van technisch lezen, het 
afmaken van de kwaliteitskaart ICT, bewegend 
leren en het bekijken van het schoolplan 23-27. 
Zo zijn we als team professioneel bezig om zo 
goed mogelijk onderwijs te geven. 
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Kanjers! 
Juf Grace, juf Renee, juf Suzanne en juf Karin 
hebben woensdag 11 januari hun derde 
kanjertrainingsdag gehad en zijn dus nu ook 
officieel echte kanjers geworden, gefeliciteerd! 
 
 
Hulp bij opvoeding 
Vanuit Homestart kwam er vandaag een mail 

binnen, met daarin een uitnodiging van een 
webinar waarin de bekende kinderpsychologe 
Tischa Neve alles gaat vertellen over het 
leuker en gemakkelijker opvoeden van 
kinderen tussen de 1 en 11 jaar. Je kunt als je 
je aanmeldt, het ook nog binnen een half jaar 
terugkijken op je eigen tijd. 

 https://groot-en-
klein.webinargeek.com/inspiratie-voor-leuker-
makkelijker-opvoeden-1-11-jaar 
 

 
 

Kinderpsycholoog Tischa Neeve 
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