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Oudergesprekken juni 

 
 
Door omstandigheden moeten we de oudergesprekken van woensdag 22 juni 

verplaatsen naar dinsdag 21 juni. De oudergesprekken vinden in juni dus plaats 

op dinsdag 21 en donderdag 23 juni. 

Past u de data aan in uw jaarkalender? Alvast bedankt.  

 

Cito toetsen 

 
In alle groepen worden de komende periode de landelijke CITO-toetsen afgenomen.  

Hieronder volgen een aantal tips via www.Loes.nl die uw kind helpen om deze momenten rustig en vol vertrouwen 

tegemoet te gaan:  

 

Maak zo'n moment niet te speciaal. Toon belangstelling zonder teveel druk op uw kind te leggen. 

Straal de rust uit die uw kind nodig heeft en houd zoveel mogelijk de dagelijkse regelmaat aan die u en uw kind 

gewend zijn. Wees u er van bewust dat eigen gedrag van invloed is op uw kind. 

Wees realistisch in verwachtingen. Benadruk waar uw kind goed in is in plaats van kritiek te leveren op de zwakke 

punten. 

Heb vertrouwen in uw kind. Elk kind is uniek en presteert naar eigen vermogen. Als uw kind zijn/haar best gedaan 

heeft, laat dan merken dat u hier blij mee bent.  

Stimuleer uw kind op een positieve manier. Zo'n moment is eigenlijk heel leuk. Uw kind kan laten zien wat hij/zij 

allemaal geleerd heeft. 

Laat uw kind uitgerust aan de toets beginnen. 

 

Nieuws uit groep 4 

 

Open muziekles: 

De open les “muziek in groep 4” is gisteren  uitermate druk bezocht! 

Muziekdocent Irma Hemmer en de ouders zijn trots op de leerlingen die enthousiast hun kennis en kunde 

presenteerden in de klas! 

Bedankt publiek! 
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Prietpraat groep 4: 

Als je oefent en je kunt het, is de uitdrukking dat je iets onder de knie hebt. 

In onze groep zeggen we: je hebt het in je hele been! 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

Wij sluiten deze week het thema “Winter” af. Vanaf volgende week werken over het 

thema “Restaurant”.  

Heeft u nog spullen die passen bij dit thema? Wij hebben materialen nodig voor de 

kijktafel of voor in het restaurant. Wilt u dit voorzien van naam  meegeven aan uw kind. 

Alvast bedankt. 

De kleuters zijn a.s. vrijdag 22 januari vrij.  

Bijbelverhalen 

 

Thema: Koninklijk  

1 Koningen 1:1-31, 32-40, 41-53  

Vanaf deze week lezen we verhalen over koning Salomo. Hij neemt geen wraak op zijn broer Adonia, maar vergeeft 

hem. Dat is pas echt koninklijk! 

 

Verhalen:  

De troon van David, 1 Koningen 1:1-31  

Salomo wordt koning, 1 Koningen 1:32-40  

Adonia knielt voor de koning, 1 Koningen 1:41-53 

 

Verjaardagen 

De jarigen van deze week zijn: 

 

21 januari Ayse Gözel  groep 2  6 jaar 

  Andy Wang  groep 4  8 jaar 

23 januari George Terezian groep 6  11 jaar 

 

 


