
  

 

 

 
SPANnenkoekendag 
Bij de eerste editie van deze jaarlijks terugkerende feestdag, is er in alle groepen  
extra aandacht voor diversiteit op deze basisschool (en ook daarbuiten). Door de  
hele school zijn klassengesprekken gevoerd, creatieve opdrachten gemaakt of waren 
 er andere activiteiten waar verschillen en omgaan met elkaar centraal stonden. 
‘SPANnenkoekendag zal jaarlijks terugkeren, omdat de basis van goed onderwijs en 
het goed kunnen leren en ontwikkelen van kinderen, begint bij een veilig pedago- 
gisch klimaat, waarin we rekening houden met verschillen en je jezelf kunt zijn’.  
We kijken terug op een geslaagde SPANnenkoekendag, maar hopen dat we er  
volgend jaar allemaal bij kunnen zijn natuurlijk! 
Kinderen die vandaag niet op school konden zijn i.v.m. de maatregelen rondom  
corona, hebben een pakketje thuisbezorgd gekregen van de ouderraad,  
een oudere broer of zus of hebben uiteraard nog iets te goed. Zij worden natuurlijk  
niet vergeten. 
 
Tevredenheidpeilingen 
Op maandag 22 maart ontvangt u een mail met hierin een uitnodiging voor de tweejaarlijkse 
tevredenheidpeiling. Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders van onze school de vragenlijst invullen. 
De vragenlijst is korter dan twee jaar geleden en vraagt hierdoor minder van uw tijd. De uitkomsten 
geven ons inzicht in de sterke punten van onze school en de eventuele ontwikkelpunten die 
opgenomen kunnen worden in het jaarplan. Hierover wordt u geïnformeerd. De mail wordt 
verstuurd vanuit ons administratiesysteem Parnassys.  
 
Uitnodiging gesprekken en Kijkdocument/ Citobrief 
Op dinsdag ontvangt u de datum en het tijdstip voor de oudergesprekken. 
Op 26 maart, voorafgaand aan het gesprek, ontvangen de ouders van onze leerlingen in de groepen 1 
en 2 het KIJK-document en de ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 een Citobrief.  
Het zou voor kunnen komen dat nog niet alle leerlingen alle toetsonderdelen hebben afgerond, 
waardoor nog niet alle gegevens bekend zijn. Wanneer dit het geval is wordt u hierover 
geïnformeerd door de leerkracht(en). 
 
Schoolfruit 
In de periode van november t/m april is er wekelijks op woensdag, donderdag en vrijdag voor alle 
kinderen groente of fruit tijdens de pauze. Wij zullen u in de weekbrief informeren, maar u kunt het 
aanbod ook zelf bekijken op:   
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-
Aarle-B.V..htm  

woensdag waspeen 

donderdag  sinaasappel 

vrijdag  appel (Granny Smith) 

 
Nieuws uit de groepen 

1  
Ondertussen wordt de lente (en Pasen ook al een beetje) al goed zichtbaar in de groepen. De ramen zijn ook 
helemaal in de sfeer, kinderen vinden het best grappig dat ze op het raam mogen verven. Afgelopen week 
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hebben de kinderen bij de gymjuffen een dansles gehad, misschien heeft u daar thuis iets over gehoord van 
uw kind? Het aan- en uitkleden voor en na de gymles gaat steeds beter of... merken we gewoon ook hier dat 
het lente is?  
We missen nog enkele bibliotheekboeken (van voor de lock down). Wilt u thuis nog 
eventjes kijken of de groene tas, met boek, nog ergens ligt en dan meegeven naar school?  
Nog een vraagje... nu de groepen groter worden is het heel fijn voor de kinderen (en ons 

     ) als op de pakjes en bekers en de fruitbakjes de naam van het kind staat. Het scheelt 
een hoop zoekwerk.  
 

  
Wat hebben de kinderen heerlijk genoten van de verrassing tijdens de ‘SPANnenkoekendag’. 
 

2  

We zingen, knutselen en leren ook deze week weer veel rondom de komende lente met de bijbehorende 
bloemen en ook besteden we al aandacht aan Pasen. We hebben de letter h aangeboden en zullen komende 
week ook de letter aa aanbieden. De s kennen we al en dan kunnen we…. haas schrijven en lezen! 
We hebben afgelopen week ook een proefje gedaan met witte tulpen. Een paar tulpen lieten we in gewoon 
water staan en we hebben tulpen in water gemengd met blauwe, groene, paarse en oranje ecoline gezet. Zie 
hieronder het resultaat, wonderlijk toch? 
 
Ook wij missen nog enkele bibliotheekboeken (van voor de lock down) wilt u  
thuis nog eventjes kijken of de groene tas, met boek, nog ergens ligt en dan  
meegeven naar school?  
 
 

3  
We gaan starten met kern 9. Om het lezen in de klas nog leuker te maken hebben we een leesbingo voor in 
de klas. Er staan 9 verschillende soorten boeken op zoals een informatieboek, een spannend boek en een 
stripboek. Als je zo’n boek hebt gelezen, maak je er een werkblad bij waarin je vertelt waar het boek over 
gaat en wat je ervan vond. Heb je dit af, dan plak je een sticker op je bingokaart. De kinderen zijn er 
enthousiast mee aan de slag gegaan! 

 
Tijdens de rekenlessen maken we komende week sommen boven de 10 zoals 13+3=16 en herhalen 
we de verliefde harten.  

4  
Wat hadden we afgelopen vrijdag een leuke, lekkere verrassing in de klas in het kader van de 
SPANnenkoekendag! Hier werden we blij van!  
 
Bij het rekenen gaan we ook deze week plussommen tot 100 (zoals 24+35) en minsommen  
tot 100 (zoals 78-44) oefenen. Er zijn ook nog kinderen die hun tafel(s) moeten opzeggen  
bij de juf/meester. Blijven jullie goed oefenen en komen jullie de tafel(s) binnenkort op- 
zeggen?  
Met spelling oefenen we deze week hoe we verkleinwoorden met –pje en -tje  moeten schrijven.  
Met taal gaan we oefenen met onderwerpen van de taaltoets. 



5  
Wat een ontzettende leuke maar vooral lekkere verrassing hebben we vrijdag gegeten tijdens “de 

SPANnenkoekendag”! 

 

Deze week hebben we alle Cito's afgerond! Wat hebben we hard gewerkt. De juffen zijn dan ook ontzettend 

trots op jullie! 

 

Wat is je favoriete leesboek? Op welk plekje in huis lees je graag? De komende tijd gaan  

we aan de slag met boekpromotie. We zijn benieuwd wat de favorieten van de kinderen 

zijn! 

 

We hebben met Topografie kennis gemaakt met de provincies van Nederland.  

Binnenkort krijgen jullie het mee als huiswerk. Er volgt dan ook een toets. Hierover later meer!                                 

6 
Ook afgelopen dagen hebben de kinderen heel erg hun best gedaan met 
het maken van cito begrijpend lezen en spelling.  
 
Met rekenen, taal en spelling zijn we begonnen met het nieuwe blok en  
thema’s.  
 
Voor muziek zijn we een nieuwe methode aan het uitproberen, namelijk  
123zing. Bij de eerste les gingen we aan de slag met muziekinstrumenten. 
 
 

7  
Deze week hebben we de Cito's zo goed als afgerond, alleen nog wat afmaken en dan zit  
het er weer op! Jullie hebben het super gedaan allemaal!  
 
Ook is er vanaf deze week een spreekbeurtenlijst opgehangen. Van veel kinderen hebben 
 we al interessante onderwerpen ontvangen! Wij verwachten volgende week van alle  
kinderen een definitief onderwerp te hebben ontvangen.  
 
Tijdens Spannenkoekendag hebben we genoten van de lekkere poffertjes! We hopen dat 
 jullie thuis smullen van de pannenkoeken die jullie zelf gaan maken! En het eindresultaat, 

dat zien we natuurlijk ook graag      . 
 

8  
Ondanks alle perikelen rondom het Coronavirus, zijn we druk bezig met alle Cito’s.  
Zoals de kinderen al zeggen; hoezo? We hebben toch al een advies? 
Zeker, maar we willen met deze resultaten nog bekijken waar we de kinderen  
nog mee kunnen helpen. 
 
Maandag 29 maart staat ook het verkeersexamen op het rooster. 
 
Het is dus lekker druk in de groepen 8. 



 


