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Belangrijke data 
11 t/m 15 februari  Proeftoets cito groep 8  

12 februari  19.00 uur: MR-vergadering  

22 februari  Rapporten mee  

25 en 27 februari Oudergesprekken  

25 feb t/m 1 maart Themaweek gezonde school 

1 maart  Gezonde schoollunch  

1 maart  Automatische incasso €28 per kind voor het schoolreisje  

4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie   (aanmeldingsweek VO voor leerlingen uit groep 8) 

11 maart Start thema Lentekriebels  

13 maart  Luizencontrole 

13 maart  Biddag  

13 maart Damtoernooi groep 5 t/m 8  

18 maart  Start thema 80-jarige oorlog en wereldoorlog II 

20 maart  Lessen Hetty Smits gr 1 t/m 8  

2 april  Grote rekendag  

 
Inschrijven oudergesprekken 25 en 27 februari  
Op maandag 25 en woensdag 27 februari zijn de 10-minutengesprekken voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 t/m 7.  

Het inschrijven voor deze gesprekken gaat net als vorige keer digitaal via schoolgesprek: https://app.schoolgesprek.nl/  

Door gebruik te maken van deze website kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de 10 – 

minutengesprekken.  

Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?  

• Ga naar: https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=353141 (U kunt de link kopiëren en plakken en in de browser).  

• Selecteer onze school.  

• Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne) en uw wachtwoord.   

• Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd.  

    Wilt u bij het plannen van meerdere gesprekken, er minimaal 10 minuten tussen laten?  

• Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht.  

• Het inschrijven kan tot en met vrijdag 15 februari. 
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Schoolreisje  
Op vrijdag 21 juni gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Groep 8 is deze dag vrij.  

We hanteren hiervoor een 3-jarige cyclus: educatief-actief-pretpark. In dit schooljaar is educatief aan de beurt. 

We hebben ervoor gekozen om dit jaar met alle groepen naar dezelfde bestemming te gaan. Ons laatste wereldoriëntatie 

project van dit schooljaar is ‘dierenrijk’. Het schoolreisje valt 

in de periode van dit thema, hierdoor is onze keuze 

gevallen op dierenpark Amersfoort. We hebben er 

ontzettend veel zin in! 

 

De kosten van dit schoolreisje bedragen €28,00 per kind.  

Bovenstaand bedrag wordt op 1 maart van uw rekening 

afgeschreven.  

Het zal gaan om één incasso.  

We maken er met elkaar een leuke en gezellige dag van en 

duimen voor mooi weer! 

 

 

Proefcito groep 8  
Dit schooljaar zal groep 8 naast de eindcito ook een proefcito maken. Door deel te nemen aan de 

proeftoets leveren scholen een bijdrage aan het in de toekomst garanderen van een kwalitatief 

hoogwaardige Centrale Eindtoets. De proefcito staat gepland in week 7. 

Wij willen graag meedoen met de proef-eindcito om een aantal redenen: 

- Leerlingen krijgen de mogelijkheid om ervaring op te doen met de vraagstelling van de Centrale Eindtoets. 

- Leerkrachten krijgen inzicht in het type vragen en de onderwerpen van de Centrale Eindtoets. 

- Een onderdeel bij de proeftoets is het onderdeel ‘wereldoriëntatie’. We zijn benieuwd hoe ons thematisch onderwijs                                                       

van invloed is op de kennis en kunde van de kinderen. Een mooi meetmoment. Te meer omdat wereldoriëntatie geen 

(verplicht) onderdeel is bij de eindcito in april. 
 

 

Even voorstellen… 
Hallo, Ik ben Martijn Koedam 16 jaar. En zit op het Helicon Kesteren in mijn examenjaar. Ik 

hoop in mei mijn diploma te halen. Ik kom uit Dodewaard. Mijn hobby’s zijn voetballen en 

gamen. Ik voetbal in Dodewaard bij JO17-1.   

 

Ik loop hier 6 weken stage bij groep 1 en 2. Dat zijn 5 vrijdagen en 1x een hele week. Ik 

help de juf waar nodig bijv. kinderen helpen/begeleiden, het opruimen van spullen. En 

help de kinderen bijv. als ze iets van hun lunch niet open krijgen of ze krijgen hun jas niet 

aan. Graag wil ik leren om beter met kinderen om te gaan en dat hoop ik hier te leren. 
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Schoollunch vrijdag 1 maart  
In week 9 is het thema bij ons op school ‘gezonde school’. In deze week zullen alle kinderen lessen krijgen over voeding. Ook 

zullen alle groepen deze week een gastles krijgen over gezond eten en bewegen.  

Op vrijdag 1 maart zal er door de werkgroep gezonde school een schoollunch georganiseerd worden als afsluiting van de 

themaweek ‘gezonde school’. Dit jaar nodigen we niet per kind een ouder/verzorger uit, per groep wordt er wel ouderhulp 

gevraagd (ongeveer 4 ouders per groep) via de klassenouders. We starten met het bereiden van de lunch om 11.30 uur en 

rond 12.00 uur gaan we gezellig met elkaar aan tafel.  

De groepen worden gesplitst, oudere kinderen werken met jongere kinderen samen. Dus de helft van groep 8 gaat naar groep 

4/5 en andersom.  

 

De volgende combinaties worden gemaakt:  

Groep 8 met groep 4/5  

Groep 7 met groep 1/2  

Groep 6 met groep 3/4 

 

Er komen intekenlijsten te hangen in de klassen waar de kinderen op 

kunnen schrijven wat zij meenemen voor deze lunch. Doel van de lunch is 

om verschillende, gezonde lunchgerechten te maken en te proeven met 

elkaar. Het is de bedoeling dat alle kinderen 2 of 3 ingrediënten en/of 

producten van de lijst meenemen. Hiervoor komen vanaf vrijdag 15 

februari intekenlijsten in de klassen te hangen. Met deze ingrediënten 

worden lunchgerechten bereidt volgens een recept.  

Er wordt rekening gehouden met allergieën van kinderen.  

 

’s Ochtends zal er voor groep 7 en 8 een gastles zijn over enzymen in voeding, thema is ‘Spuug in je vla’. Deze gastles wordt 

gegeven door Mariette Uijen.  

Voor groep 1 t/m 6 zal er een clownsvoorstelling zijn door professor Jakkes en co, het thema van deze voorstelling is ‘Voeding 

en beweging’. De voorstelling begint om 10.30 uur.  

 

 

Schoolfruitvrijwilligers  
Op woensdag en donderdag wordt het schoolfruit klaar gemaakt voor groep 1 t/m 4 door ouders, grootouders en verzorgers. 

Op donderdag is er een vaste groep, die dit doet, op 

woensdag kunnen we nog wel versterking gebruiken!  

Brengt u ‘ochtends uw kind naar school en heeft u tijd om 

een half uurtje te helpen direct om 8.30 uur? Dat zou heel fijn 

zijn. Loop gerust binnen op woensdagochtend, in de 

personeelskamer. Onze conciërge Dries zorgt dat de koffie 

klaar staat! Alvast bedankt!  
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Minilessen HPC  
Donderdag 31 januari is groep 8 naar het Hendrik Pierson College in Zetten geweest. Zij hebben deze dag kunnen ervaren hoe 

het voelt om op de middelbare school te zitten. Aan de hand van minilessen konden de kinderen kennis maken met 

verschillende vakken (gym, muziek, techniek en wiskunde). Van trampoline springen, jongleren, drummen, piano spelen, 

knikkerbanen maken tot het maken van wiskundige puzzel, de kinderen hebben het allemaal met veel enthousiasme gedaan.  

Wij hebben een leuke, leerzame en gezellige dag met elkaar gehad.  
 

 
 

 

Project wetenschap  
Afgelopen donderdag hebben groep 3 en 4 allerlei proefjes gedaan over geluid en licht. Er werd met heel veel plezier 

geëxperimenteerd, uitgeprobeerd en onderzocht. Knap gedaan jongens en meisjes!  
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Zij-instroom traject leerkracht basisonderwijs CHE Ede 
 

Beste ouders, 

Bijgaande brief ontvingen we de afgelopen week van de CHE uit Ede. In de brief geeft deze hogeschool  kort uitleg over het zij- 

instroom traject voor universitair- of hbo-opgeleiden en afgestudeerden. De opleiding probeert deze doelgroep  via een 

verkort opleidingstraject voor een baan in het Primair Onderwijs te enthousiasmeren. 

Wellicht kent u in uw omgeving mensen die interesse hebben in deze mogelijke route. Wilt u in dit geval de informatie over 

deze mogelijkheid doorspelen? 

Meer informatie over dit zij-instroom traject kan opgevraagd worden bij Suzan Ruijs of Evelien Buis. 

 
Beste PLG-Netwerk directeur, 
Het oplopende lerarentekort in het PO is een groot probleem aan het worden.  
Zowel landelijk (http://wetten.overheid.nl/BWBR0024390/2016-08-01 ) als regionaal zijn 
verschillende initiatieven ontwikkeld om dit tekort aan te pakken. Al dan niet in het kader van  
een gesubsidieerd traject wordt geprobeerd om o.a. meer mensen te enthousiasmeren voor een 
baan in het PO.  
 
M.n. universitair- of hbo-opgeleiden en  afgestudeerden met een warme belangstelling voor het 
PO worden als mogelijke kandidaten gezien om het lerarentekort voor een deel op te lossen.  
 
De structuur van het deeltijdonderwijs op de CHE te Ede  biedt de mogelijke infrastructuur om 
deze doelgroep een zij-instroomtraject in het beroep met een ‘verkorte’ opleiding aan te bieden 
en te faciliteren.  
 
De Opleiding Leraar Basisonderwijs wil binnen het samenwerkingsverband PLG-Netwerk de 
mogelijkheid bieden om in een ‘werken-leren’ traject de verkorte opleiding te volgen. U kunt 
actief  werven onder de doelgroep WO-HO opgeleide studenten, deze doelgroep een (verkort) 
traject leren-werken aan te bieden waardoor het tekort aan leerkrachten in het PO terug 
gedrongen wordt met kwalitatief goed opgeleide leraren. 
 
Kernpunten van de opleiding: 

 WO of HO afgestudeerd 

 Geschiktheidsonderzoek vooraf (assessment) 

 Bekwaamheidsonderzoek na 2 jaar (assessment) 

 Afstuderen als  bachelor na bekwaamheidsverklaring ( 1/2 jaar) 

 Werken-leren: 3 dagen werken, 2 dagen studeren 

 Contract voor 2 jaar als onderwijsassistent op een reguliere basisschool 

 Begeleiding door ICO (PO) in samenwerking met trajectbegeleider (CHE) 

 Subsidie te verwerven door PO ( http://wetten.overheid.nl/BWBR0039459/2018-08-25 ) 

 Kandidaat wordt ingeschreven als student. 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024390/2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0039459/2018-08-25
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