
 

Nieuwsbrief groepen 4  

8 februari 2021 
 

Jarigen in februari: 

 

In januari feliciteren we de volgende 

kinderen/juffen uit de groepen 4: 

Floor --> groep 4B 

Nils --> groep 4A 

Kiran --> groep 4A 

Guusje --> groep 4A 

Noa --> groep 4A 

Juf Marina  

Juf Susan 

 

Wat fijn dat we er in de klas weer een 

feestje van kunnen maken! 

 

 

De lockdown… Eindelijk mogen de scholen weer open! 

 

Afgelopen week heeft u het nieuwe plan van aanpak gehad voor het 

heropenen van de basisscholen. We werken in de groepen 4 de komende 

tijd in groepjes, waarbij het de bedoeling is dat kinderen zoveel mogelijk 

op hun eigen plaats zitten. We hebben rekening gehouden met 

instructiegroepjes. Dit om de hoeveelheid verschillende contacten zo 

klein mogelijk te houden. 

 

CITO toetsen: 

Vanaf 8 maart gaan we de CITO toetsen afnemen. Dit doen we om een 

goed beeld te krijgen van de individuele kinderen. Met de resultaten van 

deze toetsen kunnen we de onderwijsbehoeften van de kinderen/groep in 

kaart brengen. Het onderwijs wordt daar vervolgens op afgestemd.  

De resultaten van deze toetsen worden tijdens het rapportgesprek met u 

besproken. 

 

 

 

 



Methodetoetsen: 

We nemen de komende weken methodetoetsen af, waar de resultaten 

niet van meegeteld worden. Deze resultaten geven ons inzicht in 

eventuele hiaten en het onderwijsaanbod dat nodig is. 

 

 

Carnaval  

 

Op vrijdag 12 februari mogen de 

kinderen verkleed naar school komen. 

De ochtend zal er gewoon gewerkt 

worden. In de middag besteden we 

aandacht aan het carnavalsfeest. De 

kinderen hoeven deze dag geen lunch 

mee te nemen, deze wordt verzorgd 

door activiteitencommissie.  

 

 

 

 

Wist je dat: 

- Wij erg trots zijn op het harde werken van kinderen en ouders!! 

- We volgende week rustig gaan beginnen en er vooral ook tijd is om 

allemaal weer een plekje in de groep te vinden, het zal weer even 

wennen zijn.  

 


