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Eindhoven, januari 2023 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u het bulletin van januari 2023. In dit bulletin krijgt u nieuws over allerlei zaken zoals de 
schoolontwikkeling, de activiteiten en informatie over verschillende onderwerpen. Veel leesplezier! 
 
Team Fellenoord 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AGENDA 
 

Wo 25 januari Start Nationale Voorleesdagen 

- Ontbijt op school 

- In pyjama naar school 

Di 17 januari Informatiebijeenkomst Lumens – zelfredzaamheid bij kinderen  

Di 24 januari Start wekelijkse koffieochtenden op dinsdag 

Wo 1 februari Start ouderbijeenkomsten Gezonde jeugd   

Ma. 13 februari tot 17 februari Adviesgesprekken groep 8 – voortgezet onderwijs 

Do 16 februari Rapport 1 

Vr 17 februari  Carnaval, school uit om 12.15 uur 

  

Ma 27 februari tot 3 maart Voortgangsgesprekken groep 1-7 

Do. 2 maart MR vergadering 

Ma. 6 maart tot 8 maart Aanmeldweek groep 8 – voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 



 
 

 

SCHOOLONTWIKKELING  

 
Bikkels 
Dit schooljaar zijn we gestart met de methode “Bikkels”. Dit is een preventieve 
lesmethode voor kinderen van groep 1-8. Het is gericht op het vergroten van de 
sociaal-emotionele weerbaarheid van kinderen.  
Daarnaast zijn er schoolbrede (omgangs)regels vanuit de methode Bikkels die 
we met elkaar volgen. Deze regels hangen door heel de school op grote posters: 
 

- Aardig zijn voor elkaar 
- Complimentjes geven aan elkaar 
- Naar elkaar luisteren 

 
- We doen niemand pijn 
- We sluiten niemand buiten 
- We roepen en gillen niet 

 

 

 

IEP-toetsen in plaats van Cito-toetsen 

Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief zijn we dit schooljaar overgegaan van de Cito-toets naar de IEP-toets. 

Vanaf 16 januari aanstaande worden in de groepen 3-7  gedurende een aantal weken deze toetsen 

afgenomen.  

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan ook de groepen 1-2 en 8 over naar de IEP-toets. Dit betekent dat bij de 

kinderen van groep 8 dit jaar de Cito-toets nog wordt afgenomen. De voortgang van de kinderen uit groep 1/2 

wordt aan de hand van het volgsysteem KIJK! gedaan. Groep 8 maakt al wel enkele jaren gebruik van de IEP 

eindtoets, dat verandert niet.  

Door op onderstaande link te klikken, start er een kort filmpje waarin wordt uitgelegd waarom we met IEP 

werken.  

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&t=4s  

 

Het onderdeel Technisch lezen bestond altijd uit het op tijd lezen van een tekst en zo snel mogelijk in 3x 1 

minuut woordjes lezen. Ouders en kinderen werden geïnformeerd welk AVI-niveau ze dan behaald hebben. Bij 

IEP wordt dit anders uitgevoerd. De kinderen starten met Leestechiek: de tekst zo goed mogelijk lezen. 

Daarnaast om Leesexpressie: een tekst zo mooi mogelijk lezen. Beide onderdelen worden weergegeven in een 

leesniveau 3a-3b-4a en zo verder. Op het rapport zal dit ook zichtbaar zijn. Tijdens het rapportgesprek zal de 

leerkracht alle IEP resultaten toelichten.  

De overige onderdelen (rekenen, taalverzorging en lezen) komen overeen met de oude Cito-toets.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&t=4s


 
 

 

Vooraankondiging ouderenquête  

Als school werken we steeds aan het best mogelijke onderwijs voor uw kind(eren). We hebben afspraken 
gemaakt over waar we ons in willen ontwikkelen, zoals kansen voor ieder kind, uitdagend onderwijs, 
wereldburgerschap en duurzaamheid. Graag horen we van u of en hoe u deze ontwikkeling terugziet op de 
school. En of u tevreden bent. Hiervoor ontvangt u op 23 januari aanstaande in uw mailbox een uitnodiging (1 
ouder per gezin). De link in deze mail verwijst naar een digitale vragenlijst om in te vullen.  
Naast ouders vullen ook de leerlingen in groep 5 t/m 8 en de medewerkers een vragenlijst in. Zo krijgen we 
een compleet beeld van onze school. De belangrijkste uitkomsten en wat we ermee doen, zullen we op een 

later moment met u delen.   

 
ACTIVITEITEN  
 
Nationale voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 25 januari t/m 4 februari 2023. Tijdens 
deze dagen wordt er in iedere groep extra aandacht besteed aan onder andere 
voorlezen, leesplezier en leesmotivatie.  
Op 25 januari is de aftrap met Het Nationale Voorleesontbijt. Op deze dag is er voor groep 1-8 een 
ontbijtbuffet op school. Kinderen die het leuk vinden, mogen op die dag ook in hun pyjama naar school 
komen! 
 
Voorlezen is ook thuis erg belangrijk. Vanaf de babytijd kun je al voorlezen. Als je ervoor zorgt dat voorlezen 
onderdeel wordt van jullie dag, dan heeft je kind hier zijn of haar hele schooltijd en daarna profijt van. Hoe 
lees je op een leuke en leerzame manier voor aan je kind? Dat kun je in dit filmpje zien:  

https://www.youtube.com/watch?v=kLHC2fPABAY 

Spreken jullie thuis een andere taal dan het Nederlands? Dat is geen probleem, meer talen zijn juist heel 
waardevol voor een kind. Hier vind je leuke digitale boeken in veel talen. En hier kun je een aantal 
prentenboeken vinden die in heel veel verschillende talen voorgelezen worden. Haal het boek bij de 
bibliotheek, zet de vertaling op en geniet samen van een mooi verhaal in je eigen taal! 

Uiteraard organiseert de bieb Eindhoven tijdens de Nationale Voorleesdagen weer allerlei leuke activiteiten: 

- Kindertheater “Feestje!” zondag 29 januari 2023. Klik hier 
- Muzikaal voorlezen met Muziek Fantastique vrijdag 3 februari 2023. Klik hier   

Ook wordt er voorgelezen in verschillende talen (o.a. Spaans, Oekraïens en Turks). Klik hier voor het 
programma, en om te ontdekken welke taal wanneer op de planning staat.  
 
Houd de website in de gaten voor de vaste voorleesactiviteiten van de bibliotheek in Eindhoven. Klik hier voor 
het programma.  

https://www.youtube.com/watch?v=kLHC2fPABAY
https://storyweaver.org.in/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://eindhoven.op-shop.nl/9909/kindertheater-feestje/29-01-2023
https://eindhoven.op-shop.nl/?categories%5B%5D=2&search=03-02-2023
https://eindhoven.op-shop.nl/?categories%5B%5D=2&tags%5B%5D=48&search=voorleesdagen
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/nationale-voorleesdagen.html


 
 

 

Koffieochtenden 
Vanaf 24 januari aanstaande is er voor u als ouders de gelegenheid om iedere dinsdagochtend van 8.30 uur tot 
9.30 uur een kopje koffie te komen drinken op school. Daarnaast is er gelegenheid om te kletsen met andere 
ouders, vragen te stellen rondom opvoeden of andere zaken of gewoon voor de gezelligheid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ouderbijeenkomsten gezonde jeugd 
In samenwerking met JOGG organiseren we vanaf 4 oktober jl. tot aan de carnavalsvakantie een gezonde 
lunch voor de kinderen uit groep 1 t/m 4. Twee keer per week (dinsdag en donderdag) krijgen zij een gezonde 
(brood) lunch. Eén keer in de ongeveer 4 weken plannen we een gezonde lunch voor heel de school.   
Daarnaast is het initiatief ontstaan om ouderbijeenkomsten te organiseren rondom een gezonde leefstijl. Wil 
je als ouder meer te weten komen over hoe jij en je kind gezonder kunnen omgaan met onderstaande 4 
thema’s? Kom dan langs bij de ouderbijeenkomsten.  

- Bewegen 
- Dranken – meer water drinken 
- Voeding 
- Slaap 

1 februari 2023 t/m 12 april 2023 iedere woensdag op school vanaf 8.30 uur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Info studiereis Amerika 21 t/m 29 januari. 
Wij, Carmen, Bert en Roel, gaan op studiereis naar New York en Boston. Dit doen we samen met een aantal 
andere collega’s van andere scholen. 
In New York en Boston gaan we iedere dag een basisschool bezoeken.  Binnen het Amerikaanse 
onderwijssysteem is er op school veel aandacht voor het leren kennen van de intrinsieke waarde, kans 
gelijkheid, verschillende culturen, ouderbetrokkenheid en het erkennen van hun keuzevrijheid. Dit zet 
namelijk de kinderen in hun kracht. 
  
Voor de groepen 6 en 8 is er vervanging geregeld, zodat het onderwijs gewoon door kan gaan. In groep 6 is juf 
Maud de hele week aanwezig. Voor groep 8 is juf Dionne van maandag t/m donderdag aanwezig. Op vrijdag 
worden de groepen 7 en 8 samengevoegd, meester Dick en meester Teun verzorgen deze dag. 
Daarnaast is juf Fieke (IB-er) extra aanwezig. Haar werkdagen zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag. In deze 
week is ze extra aanwezig op maandag en donderdag van 9.00-14.00 uur. 
Mocht u in deze week vragen hebben over de naschoolse activiteiten, dan kunt u terecht bij meester Dick 
(groep 7) en juf Otte (groep 3).  
Gedurende de reis hebben meester Roel en Bert en juf Carmen regelmatig contact met Fellenoord.  

 
Externen 

 
Bibliotheek  
 

De Voorleeshoek is een leuke site met boeken die voorgelezen worden. Er staan ruim 700 filmpjes 
op de site. Leuk, leerzaam en heel ontspannen. Klik op het plaatje/ logo om op de site van de 
voorleeshoek te komen.  
 

 
Op de site van prentenboeken in alle talen, worden prentenboeken voorgelezen in je eigen 
taal. Klik op het plaatje/ logo om op de site van prentenboeken in alle talen te komen.  

 
Bereslim is een site waarop digitale prentenboeken te vinden zijn. Ook staan er leerzame 
spelletjes op die bijdragen aan de taalontwikkeling, woordenschat, leesvaardigheid en het 
leergedrag van het jonge kind. Klik op het plaatje/ logo om op de site van bereslim te komen. 
 

 

 
 
 
 

https://thereadingcorner.tv/nl/home
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.bereslim.nl/


 
 

 

Wist je dat… 
- Er in de hal een receptenbus staat waar u als ouders samen met uw kind een gezond (lunch) recept in 

kunt leveren 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


