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De school bruist weer van de activiteiten.  

 
In alle groepen staat 
het project ‘Tijdma-

chine’ centraal. Rid-
ders en Kastelen, 

Gouden Eeuw, 80-
jarige oorlog. De 
kinderen (en de leer-

krachten) zijn en-
thousiast over de 

aanpak van 4x Wij-
zer. 
 

In veel groepen ook 
extra veel muziek. Trompetles, slagwerk-

les, saxofoonles. Mooie klanken, muziek 
maakt slimmer. 

 

Deze week zijn we ook gestart met extra 

bewegingslessen. 
‘Een cadeautje van 
de gemeente Op-

meer’: iedere vrij-
dag een extra half 

uurtje lekker bewe-
gen op het school-
plein. Het was wel 

koud dit keer, maar 
veel bewegen 

maakt je lekker 
warm. 
 

De komende week 
staan de Cito-toetsen centraal en heeft 

groep 3 Letterfeest. Wie zegt dat school 
saai is?  

   

  De komende periode 

Agenda   
Maandag 23 januari • Start Cito-M 

Dinsdag 24 januari • Bezoek d’Ampte gr8 
• Muziek Opmeer: Saxofoonles gr6 

Woensdag 25 januari • Muziek Opmeer: Slagwerkles gr2 
• Letterfeest gr3 

Donderdag 26 januari •  

Vrijdag 27 januari • Muziek Opmeer:  Trompetles gr5 

   

Maandag  30 januari •  

Dinsdag 31 januari • Muziek Opmeer: Saxofoonles gr6 

Woensdag 1 februari • Excursie Hoorn gr7-8 
• Muziek Opmeer: Slagwerkles gr2 

Donderdag 2 februari •   

Vrijdag  3 februari • Muziek Opmeer:  Trompetles gr5 

Deze 2 weken:  

                   23 januari – 3 februari 

• We hebben week 3 en 4 van de in-
strumentale kennismakingsles-

sen. Deze lessen worden mede mo-

gelijk gemaakt door Stichting Muziek 
Opmeer. We starten deze week met 
o Saxofoonles voor groep 6 (dinsdag 

door Nick Hoogland), 

o Slagwerkles voor groep 2 (woensdag 

door Mervyn Groot) en 
o Trompetles voor groep 5 (vrijdag 

door Inge Olijve). 
Na de Voorjaarsvakantie komen groep 
4 (keyboardles) en groep 7 (gitaarles) 

ook aan bod. 

 
•  
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• Deze week starten we met het afne-

men van de Cito-M-toetsen.  
Twee keer per jaar nemen we Cito-

toetsen af voor ons Leerlingvolgsys-
teem. Op deze manier brengen we de 
vorderingen van de kinderen in kaart 

en kijken we welke aanpassingen we 
moeten maken in ons aanbod: andere 

instructies, meer uitdagend aanbod?  
We werken vanaf dit 
schooljaar met een 

nieuw Leerlingvolgsys-
teem: Leerling in Beeld. 

Deze sluit aan bij ons 
oude leerlingvolgsys-
teem van Cito.  

We toetsen vanaf groep 
3 rekenen, begrijpend 

lezen en taalverzorging (=spelling, 
werkwoordspelling, leestekens; afhan-
kelijk van de leeftijd). 

 

Dinsdag 24 januari:  

                  Bezoek d’Ampte groep 8 

 
De kinderen worden 8.20 uur met de 

bus opgehaald en zijn rond 12.00 uur 
weer terug op school. 

Groep 7 krijgt deze dag les van een an-
dere leerkracht, meester Ton gaat mee 
met groep 8.   

 

Woensdag 25 januari:  

                           Letterfeest groep 3 

 
Woensdag vieren groep 3, juf Tanja en 

juf Michelle feest: de kinderen hebben 
alle letters geleerd. 
De hele ochtend staat in het teken van 

letters. Gestart wordt om 8:45 uur met 
een muzikale uitvoering met tante 

Kaatje. Daarna volgen nog activiteiten 
als een Letterspeurtocht, koekjes bak-
ken enz. 

De ouders van groep 3 zijn uitgenodigd 
mee te kijken en te vieren tot het 

speelkwartier. 
 

Woensdag 1 februari: Excursie 

groep 7-8 Boterhal - Hoorn 

In het kader van het project “Handel en 

Oorlog” rond de 80-jarige oorlog en de 
Gouden Eeuw, bezoekt groep 7-8 
woensdagmorgen de Boterhal in Hoorn 

voor een programma rond Hoorn in de 
Gouden Eeuw. 

De kinderen vertrekken met auto’s van 
(groot-)ouders om 8.45 uur en zijn 
rond 11.00 uur weer terug op school. 

 

Extra aandacht voor 

Ziekmelden via Parro 
Sinds enige tijd is er de mogelijkheid voor ouders om ziekmelding van kinderen via 
Parro te doen. We zijn heel blij met de manier waarop de ouders hier gebruik van ma-
ken. Het bespaart ons een heleboel administratie. 

Voor twee zaken vragen we uw aandacht: 
1. Als uw kind meerdere dagen ziek is, wilt u dan ook na de eerste dag de ziek-

melding invoeren? 
2. Via Parro kunt u ook bezoekjes aan tandarts of orthodontist doorgeven. 
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Jarigen               “Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag” 
 De komende weken is 

29 januari: Sef (gr1) 

jarig. 
 

We wensen hem  
een hele fijne verjaardag. 

 
 

 

Uitsmijters 
Iets met woordenschat en zo. Dictee in groep 4. Schrijf op: het griesmeel.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

10 januari: Een toost op het nieuwe 

jaar met warme chocolademelk 

Slagwerkles oudste kleuters 
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Buitenspelles op de vrijdagmiddag 

Trompetles groep 5 

Donderdag 19 januari: Badminton-

clinic door Rackmindo 


