
 

 

Nieuwsbrief 27 
Groepen 1-2 

vrijdag 25 maart 2022 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 27 

We hebben met de kinderen heerlijk genoten van het mooie weer door veel 
buiten te zijn. Daarnaast hadden wij een muziekworkshop van Emma van 

ASLAN.  

Letters schrijven met ‘loose parts’, de letter v (van vuur): 

   

 

Buiten rekenen: 

   



 

Kunst: 

 

 

Stamgroepavond  

Op 7 april organiseren wij de tweede stamgroepavond voor ouders. Het 

programma voor de groepen 1-2 is van 16.30u-18.30u.  

In het programma zit een verzorgd hapje en drankje vanuit de school. Wij 

hebben de planning zó gemaakt dat groepsleerkrachten en ouders elkaar kunnen 

ontmoeten in een informele setting. Vanuit onze jenaplanvisie vinden wij het 

belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om op die manier onze 

gemeenschap te versterken.  

Voor de inhoud van de presentatie in de groepen nemen we de feedback vanuit 

de MR mee om jullie inhoudelijk mee te nemen in de doelen van dit schooljaar 

en jullie meer te betrekken bij het onderwijs. Maar we besteden ook aandacht 

aan het reilen en zeilen in de groepen. Uiteraard nemen we jullie ook weer mee 

in ons Jenaplantraject met 't Kan!  

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond! 

5-jarigen onderzoek 

Binnenkort komt de Jeugdgezondheidszorg OKT/GGD op school voor het 

Preventief Gezondheidsonderzoek 5-jarigen, het zogenaamde '5-jarigen 

onderzoek'. Het gaat om een aantal kinderen uit groep 2 die in 2016 zijn 

geboren. De betreffende ouders zijn gericht uitgenodigd. Het verzoek van 

Jeugdgezondheidszorg aan ons is, jullie dit herinneringsberichtje te sturen en 

jullie te attenderen op het invullen van de vragenlijst. Jullie hebben bij de 



uitnodiging een code hiervoor ontvangen. Het onderzoek zal op school 

plaatsvinden op vrijdag 1, maandag 4 of dinsdag 5 april. De wijkverpleegkundige 

haalt het kind, in tweetallen, uit de groep. Ouders zijn niet bij het onderzoek 

aanwezig. 

Mochten jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie het beste contact opnemen 

met Jeugdgezondheidszorg OKT/GGD: 020-5555961. 

Fonetische uitspraak letter 

Als u thuis met uw kind aan de slag gaat met de letters, dan hebben wij 

hieronder de link naar een handig filmpje, ter ondersteuning van de juiste 

uitspraak. 

Kinderen leren lezen - klanken van het alfabet 

 

Ophaalactie Giro555 

Verschillende kinderen uit de bovenbouw hebben uit eigen initiatief acties 

opgezet om Giro555 te steunen. Er worden sieraden gemaakt, cake verkocht en 

zelfs mini-optredens gegeven. Er werd al meer dan 500 euro opgehaald door alle 

acties samen. 

Voor op de kalender 

Maandag 4 april Tentoonstelling groepen 1-2 en Bonbonnekes 

https://www.youtube.com/watch?v=VHm5BnBkIu0


Donderdag 7 april Bezoek van de brandweer aan de onderbouw 

Stamgroepavond  

Vrijdag 8 april Parade ter afsluiting van het grote schoolproject 

VUUR 

Woensdag 13 april Paasontbijt 

Donderdag 14 april Studiedag 

Vrijdag 15 april Vrij in verband met Goede Vrijdag 

Maandag 18 april Vrij in verband met tweede paasdag 

Vrijdag 22 april Aandacht voor Ramadan en Suikerfeest 

Maandag 9 mei Start Geschiedenis project: Tijd van Jagers en 

Boeren 

Maandag 16 mei  Start Week van het Verkeer 

 

Fijn weekend! 

Marion, Marja, Rachida, Zahra, Cathérine, Romea, Dounia, Mylène, Rosa en 

Yvonne 


