
Maandinfo januari 2017 
 
 
9 en 10 screening GGD (groep 2) 
11  hoofdluiscontrole 
12   verkeersles dode hoek (bovenbouw) 
 
 
Start nieuwe jaar 
Na een drukke periode van Sinterklaas en Kerst is januari een redelijk rustige maand.  
Hopelijk is iedereen goed uitgerust in de vakantie en kunnen we een frisse start 
maken in het nieuwe jaar. 
In de maand januari worden zoals gebruikelijk de citotoetsen afgenomen. Dit zijn 
onafhankelijke toetsen die twee keer per jaar plaatsvinden (in januari en juni). Naast 
de methodetoetsen en observaties van de leerkrachten geven deze toetsen een 
beeld van de leergroei van de kinderen.  
Maandag 16 januari beginnen we met de afname. Tijdens de toetsweken zitten de 
kinderen regelmatig in een rijtjesopstelling om de rust en concentratie te 
bevorderen.  
Wij proberen het maken van een toets luchtig brengen: we zeggen de kinderen dat 
als ze hun best doen en de tijd nemen, we tevreden zijn.  
De toetsen zijn er om de leerkracht informatie te geven over de vaardigheidsgroei 
van het kind op de verschillende leergebieden.  
Goed uitgeslapen zijn, werkt bevorderend voor de concentratie. Dat is het enige 
aspect waar u als ouder op kunt letten in deze weken. 
 
Sylvestercross  
In de kerstvakantie hebben weer veel kinderen mee gedaan aan de Sylvestercross. 
Leuk om te zien dat er ook dit jaar weer zoveel enthousiaste deelnemers waren. 
Gefeliciteerd allemaal met de sportieve deelname en inzet! 
 
Bij de Sylvestercross deed onze school mee in twee categorieën mee. Er waren 
snelle individuele tijden, maar ook de teamspirit was geweldig. Jullie inzet heeft ook 
nog een mooie prijs opgeleverd!  

• Scholenklassement 
Categorie 5/6: 3e plaats 

• Individueel 
Julia Velt: 1e plaats in de categorie meisjes 5/6 
Mathijs Kwakman: 2e plaats in de categorie 7/8 

 
Bij het tafeltennistoernooi dat een week voor de kerstvakantie plaats vond, zijn wij 2e 
geworden in het scholenklassement.  
Individueel:  

• Maya Demarteau: 1e  plaats in categorie meisjes 5/6 
• Duuk Balvers: 1e plaats in categorie jongens 5/6 
• Rubin Pelka: 2e plaats in categorie jongens 5/6 
• Jeroen de Witt: gedeelde 3e plaats in halve finale 
• Roman van de Werf en Sven bovens zijn tot de halve finale gekomen 

 
Bart Verwijmeren bedanken we voor het regelen van beide toernooien. Hopelijk zijn 
er volgend jaar weer zo veel sportieve deelnemers! 



 
 
Schoolarts -9 en 10 januari 
De schoolarts komt deze maand op school voor de kinderen van groep 2. De 
betreffende ouders hebben hierover thuis bericht ontvangen van de GGD. 
 
Een dode hoek-verkeersles- 12 januari 
Op donderdagochtend 12 januari krijgt de bovenbouw een praktische verkeersles 
over de dode hoek. De kinderen leren bij deze les wat je het beste kunt doen als je 
een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomt. 
 
 
 
 


