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Cito-toetsen 
Op maandag 13 januari starten we met de Cito-toetsen. In 2 tot 3 weken nemen we vanaf groep 2 dagelijks 
toetsen af. Het is, net als op andere dagen, natuurlijk belangrijk dat uw kind op tijd naar bed gaat, goed 
ontbijt en zo met voldoende energie en op tijd naar school komt.  
Wilt u dokters- en/of tandartsafspraken na schooltijd inplannen? Alle niet-gemaakte toetsen moeten 
namelijk op een ander tijdstip worden ingehaald.  

 
Nieuws uit groep 1-2A 
 

Groep 1-2A maakt sinds kort 
muziek met boomwhackers. 
Boomwhackers zijn gekleurde 
plastic buizen met verschillende 
lengte. Elke kleur buis geeft een 
andere toon als je de buis op je 
bovenbeen slaat. Op het 
digibord kunnen de kinderen 
zien welke toon er gespeeld 
moet worden. Als de witte balk 
op de noot van jouw kleur buis 
komt, sla je met de buis op je 
bovenbeen. Zo maken we met 
zijn allen samen muziek. We 
speelden kerstliedjes en sinds 
deze week kunnen we Happy 
Birthday spelen en zingen, met 
zowel de melodie als de 
akkoorden.  Dan zijn we samen 
een boomwhackerorkest. 

Agenda 
  
  9 januari             schoolfotograaf 
13 januari             start Cito-toetsen 
20 januari             start KIDD (kunst is dichterbij dan je  denkt)  
31 januari             leerlingen ’s middags lesvrij 
  3 februari           leerlingen hele dag vrij 
14 februari           rapporten mee 
17-21 februari     voorjaarsvakantie 
24 februari          studiedag, leerlingen zijn vrij 
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Rekenen oefenen we met cijfermeppen: de oudste kleuters gooien 
met 2 dobbelstenen en meppen met de vliegenmepper op het 
getal dat de dobbelstenen samen aangeven.  
De jongste kleuters gooien met 1 dobbelsteen en slaan op het 
getal dat de dobbelsteen aangeeft. 
 
 
 
 

    
Verder hebben de kleuters sneeuwpoppen van speelklei 
gemaakt.             
 
En: net als de zandtovenaar kunnen ze boven de lichtbak 
met zand mooie tekeningen maken 
 
 

 
 
 
Na de kerstvakantie lag er op ons plein veel rommel. Dat 
hebben we tijdens het buiten spelen maandagmiddag 
samen opgeruimd. De kinderen pakten met de 
rommelgrijpers de rommel op en gooiden het in de 
prullenbak. Juf Els veegde het glas op met veger en blik. 
Zo kunnen we weer veilig buiten spelen! 

 
 
Bijlage 
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Vindt u dat ook? Kijk dan eens naar de bijlage! Die gaat 
over een praktisch cursus opvoeden. Misschien is het iets voor u? De cursus is gratis. 
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“Goed gedaan” les 10 
 
Thema 10 van “Goed gedaan” is ‘Wat denk ik?’ 
Wanneer je bang, verdrietig of boos bent, kun je je gevoel niet zomaar veranderen. Maar de 
negatieve gedachten die je dan hebt, kun je wél leren sturen. Door positief te denken en 
oplossingen te zoeken voel je je rustiger en sterker. 
 

• Alles heeft leuke en niet-leuke 
kanten. Je voelt je fijner als je goed 
op de leuke kanten let. 

• Als er iets misgaat, schrik je en 
word je vaak bang, boos of 
verdrietig. Dat is heel gewoon. 

• Gelukkig kun je jezelf ook weer 
kalmeren door tegen jezelf te 
zeggen: ‘Kalm, het komt wel goed!’ 

• Als je weer rustig bent, kun je een 
slim plan bedenken.  

 
Tips voor thuis 

 Begrijp de schrik van uw kind als er 
iets misgaat, maar laat hem niet 
doorschieten in zijn boosheid, angst 
of verdriet. Help hem rustig worden 
en ‘een slim plan’ bedenken. 

 Zeg ‘denk eens positief!’ wanneer 
uw kind moppert over kleine 
dingen of twijfelt aan zijn eigen 
kunnen. 

 Geef zelf het goede voorbeeld wat 
betreft positief denken en 
oplossingen zoeken. Kinderen leren 
ontzettend veel van 
voorbeeldgedrag van hun ouders! 

 

 
 

 


