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Rekenmethode 
Wij zijn als school op zoek naar een nieuwe rekenmethode. Na een voorselectie waarbij een groep 

leerkrachten van onze school samen optrekken met collega’s van de Phoenix, wordt in deze periode de 

methode, Getal en Ruimte Junior uitgeprobeerd.  

Later dit jaar wordt ook Pluspunt nog getest waarna we gezamenlijk een keuze gaan maken.  

Naast de ervaringen van de leerkrachten zullen ook de ervaringen van de leerlingen worden meegenomen. 

Het komend schooljaar gaan met een invoeringstraject van deze methode te kunnen starten. 

 

Cito toetsen 
De afgelopen weken zijn de Cito M toetsen afgenomen vanaf groep 3. Door afwezigheid van een behoorlijk 

aantal leerlingen zijn er nog heel wat toetsen in te halen door vele leerlingen in diverse groepen.  

Nadat alle leerlingen alle toetsen gemaakt hebben worden, de uitslagen met u gedeeld omdat we graag 

gelijktijdig willen communiceren. Vanwege de vele inhaaltoetsen is nog niet exact aan te geven wanneer 

dat zal zijn.  We moeten u dus nog even om wat geduld vragen. Dank u voor het begrip hiervoor. 

 

Papiercontainer 
De papiercontainer staat dit weekend weer voor onze school. De opbrengst komt ten goede aan groep 8. 

U kunt papier ook morgenochtend nog aanleveren. 

 

Tuingroep 
Ook de tuingroep zal morgenochtend weer actief in de weer zijn om te zorgen dat het groen rondom de 

school er verzorgd uit blijft zien. Heeft u zin om te komen helpen dan wordt u morgenochtend met open 

armen ontvangen. Ze starten rond 8.00 uur in de ochtend 

 

Complimenten 
We kunnen niet voldoende complimenten geven hoe fijn u reageert op de Covid maatregelen. Kinderen 

worden, in tegenstelling tot wat wij wel eens vernemen, om de juiste redenen, passend bij de beslissingsboom 

thuis gehouden. Hierdoor hebben we nog geen groep naar huis toe hoeven sturen.  

 

Verlof juf Rachel 
Rachel zal aanstaande woensdag voorlopig voor het laatst werken in groep 6-7. Zij zal i.v.m. Covid restricties 

vervroegd aan haar verlofperiode beginnen. Juf Marloes Bruijn zal haar gaan vervangen.  


