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Agenda 
 
26-28 januari 2022 Oud-Papier 

03 februari 2022 MR vergadering 

16 februari 2022 Studiedag 

18 februari 2022 Rapport 1 

21 t/m 24 februari 2022 Ontwikkelingsgesprek 2/ adviesgesprekken groep 8 

23-25 februari Oud Papier 

25 februari 2022 Carnaval 

 
Jarig in januari 
 

26 Levi  1-2A 

27 Bente 8A 

27 Shurantly  8A 

28 Dylan  1-2A 

29 Sofie  4 

30 Rosalie 4 

 
 
 

Jarig in februari 
 
4 Sabri 8A 

11 Amber  4 

11 Shannon  8A 

13 Ruben 6 

15 Kyano 7 

16 Juna 1-2A 

18 Valentino  5 

19 Liz  1-2A 

20 Lieve  8B 

20 Nout  6 

22 Rahman 4 

22 Naoufel 1-2B 

25 Daley 1-2B 

26 Vince 1-2A 
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De directie aan het woord….. 
 

Beste lezer, 
 
Het jaar 2022 is alweer 28 dagen oud….  
We zijn in de groepen gestart met de Zilveren weken, een vervolg op de Gouden 
weken. Weer even wat extra aandacht voor de groepsvorming door middel van 
groepsactiviteiten in de groep. 
 
Groen plein 
De Breede Hei heeft een mooi beweegplein die 9 jaar geleden is gerealiseerd in 
samenwerking met ouders, kinderen en gemeente. Bewegen ontspant, leert je 
samenwerken, is goed voor de hersenactiviteit, houd je fit, kortom draagt enorm bij 
aan de ontwikkeling van kinderen. 
Het plein aan de voorkant van het Kindcentrum is nu nog een grijs plein. Wat het 
schoolplein nu nog mist is een groene omgeving waar de kinderen kunnen spelen. 
Buitenspelen en leren in een groene omgeving stimuleert de ontwikkeling van 
kinderen.  
Wij vinden het belangrijk om meer groen te realiseren op het plein van het 
Kindcentrum. Opnieuw gaan we met de kinderen, ouders en buurt aan de slag gegaan 
om de ideeën en wensen te inventariseren. We houden u op de hoogte! 
 
Cito toetsen 
In januari/februari worden op alle basisscholen in Nederland methode onafhankelijke 
toetsen (zoals cito) afgenomen. Vorige week zijn we begonnen met het afnemen van 
CITO toetsen in de groepen 3 t/m 8. In deze periode worden er methode onafhankelijke 
toetsen m.b.t. begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen afgenomen. In de 
week van 21 februari vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats. We blikken terug op 
de eerste periode en kijken vooruit naar de komende periode. 
Observaties, de methode gebonden toetsen, Cito toetsen en de gesprekken met kind, 
ouders/verzorgers geven ons een volledig beeld over de ontwikkeling van kinderen. 
Op deze wijze kunnen we ook aan het eind van de schoolloopbaan, waarbij we al die 
jaren kinderen in hun ontwikkeling hebben gevolgd, een advies naar het V.O 
uitbrengen. 
Als uw kind ziek is of in quarantaine moet, dan maakt hij/zij deze toetsen gewoon later.  
 
De nationale voorleesdagen 2022 
 

 
Van 26 januari tot en met 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het doel van 
deze dagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen, veelal kinderen tussen nul en zes jaar oud. Jaarlijks wordt de prentenboek top 
10 gekozen en het prentenboek van het jaar. Dit jaar is dat het bijzondere prentenboek 



“Maar eerst ving ik een monster” van Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer. We zullen in 
deze periode in alle groepen veel gaan voorlezen. Heel graag hadden we, net als in 
het verleden, gastvoorlezers uitgenodigd (opa’s, oma’s), maar dat is nu helaas nog 
niet mogelijk. De doelgroep is dan wel kinderen van nul tot zes jaar, maar voorlezen is 
voor alle leeftijden leuk, dus… Leest u thuis ook mee?  
Maandag 31 januari zal er voor de speelleergroep en groep 1/2  een voorleesfeestje 
plaatsvinden vanuit de bibliotheek. Via de onderstaande link kunt u veel tips vinden 
om voorlezen nog leuker te maken. Heel veel (voor)leesplezier! 
 
De Nationale Voorleesdagen (bibliotheekeemland.nl) 
 

 
  

https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/De-Nationale-Voorleesdagen-2022.html


Kleuren met juf Elna in januari 

 
 
 


