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NIEUWS UIT DE GROEP 1-2 A 
Fijn, de klas is weer compleet, 28 kinderen. 
Helaas mogen er nog geen ouders mee naar binnen. 
We hebben nog vijf weken school, dan begint de zomervakantie! 
Van 8 t/m 19 juni werken we o.a. over  VADERDAG,  
Van 22 juni t/m 3 juli willen we werken over het thema KRIEBELBEESTJES.  
Heeft u ideeën, boekjes, spulletjes o.i.d. over dit thema, dan is het fijn als u dit mee naar 
school geeft.     
De laatste week gaan we het hebben over de ZOMERVAKANTIE, we gaan het schooljaar 
afsluiten, de klas opruimen e.d.  
 
Dinsdag 7 juli, een feestdag: 
Helaas is er dit schooljaar veel niet doorgegaan, daarom willen we dinsdag 7 juli een 
gezellige feestdag gaan organiseren. ’s Morgens gaan we na de kring met juf Marloes tot 
10.15 uur allerlei spelletjes  buiten op het plein doen. Een paar kinderen uit groep 7 komen 
ons hierbij helpen. Om 10.30 uur gaan we in de aula de musical van groep 8 bekijken. 
s ‘Middags gaan we na de kring met Juf Carola naar het speeltuintje en na afloop krijgen we 
nog iets lekkers.  
 
Drie juffen: 
Juf Marloes: maandagmorgen en dinsdagmorgen in de groep. Werkt op maandagmiddag, 
dinsdagmiddag en woensdagmorgen buiten de groep/thuiswerk. 
Juf Carola: maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmorgen in de groep. 
Fijn juf Carola dat je zo flexibel bent!  
Juf Irene: donderdag en vrijdag in de groep.  
(Mailadres Juf Irene:  ibremmers@skozok.nl ) 
Telefonische afspraak plannen: 
Voor vragen kunt u ons altijd mailen. Wilt u graag een telefonisch gesprek plannen, dat kan 
elke week op de momenten dat juf Marloes buiten de groep werkt.  
 

mailto:ibremmers@skozok.nl


Rapport: 
Het rapport ziet er dit keer anders uit. Wilt u de map mee naar school geven?  
Dinsdag 30 juni gaat het rapport mee naar huis. Fijn als u 30 juni een tas mee naar school 
geeft waar het rapport in past om mee naar huis te nemen. (biebtas?)  
 
Woensdag = Biebdag voor onze groep!  
 
Groetjes, juf Marloes en juf Carola 

 

NIEUWS UIT DE GROEP 1-2 B 

Beste ouders, 
 
Na vele weken thuis zijn, 2 x zo lang als een zomervakantie, mochten de kinderen 
afgelopen maandag weer met z'n allen de school in. 
Van juf Varenka hoorde ik dat de kinderen erg enthousiast waren, sommigen nadat ze een 
tijdje in de klas zaten, sommigen direct. 
 
Juf Varenka en juf Femke zijn deze en volgende week bezig met Vaderdag.... door Corona 
hoeven we de werkjes niet te verstoppen, de papa's mogen de school toch niet in. 
Wat het thema na vaderdag zal zijn horen jullie volgende week. 
 
Nu even wat zakelijke dingen. 

• Vrijdag is weer BIEBdag, dus a.u.b. wekelijks biebtas meenemen, want vaak die 
dag de boeken gebruikt voor een kringactiviteit…boekenpraatje, stukjes voorlezen, 
boeken vergelijken...   

• Helaas zonder begeleiding van onze super biebouders Kim en Hester. En dat zal zo 
tot het einde van het schooljaar zijn, vrees ik. Heel erg bedankt voor wat jullie 
allemaal gedaan hebben. Onverdroten en laaiend enthousiast. 

• Juf Ellen Postma neemt het vanaf volgende week op zich,  steeds als haar 
programma het toelaat. 

• De rapportmap die u thuis heeft, sinds februari, graag weer mee teruggeven (past in 
de biebtas, denk ik). Sommige kinderen hebben nog geen rapportmap gehad :-) 

• Na deze ongewone maanden komt er geen gewoon rapport. Er komt geen nieuwe 
registratie van Kijk!  

• Zoals al eerder medegedeeld zijn er geen oudergesprekken op school. Heeft u 
behoefte aan een gesprek dan zal dat via Videobellen of Google Meet gaan.  Dat kan 
vanaf 22 juni. Het is fijn om al eerder een planning te maken.  

• Echt zo veel mogelijk te voet naar school komen, brengen en ophalen door 1 
persoon. Die loopt naar het vak. De verantwoordelijkheid  die de leerkrachten voelen 
bij de overdracht is groot. Samen moet er gezorgd worden dat dit goed verloopt.  

• Zou  u voor het overzicht van de juffen mij willen appen welke dagen uw kind naar 
TSO en /of BSO gaat.  

• Wilt u iets vragen aan de leerkrachten: dat mag nog steeds via mij, kan op het 
opritje met de juf van die dag ..... uiteraard pas als alle kinderen zijn opgehaald. Dus 

maar even een rondje lopen, zodat u geen opstopping veroorzaakt 😉 . 

 

Vriendelijke groeten van de juffen van 1-2B 

 



NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat fijn om weer met z'n allen op school te zijn! Voor sommige kinderen was het echt weer 
even wennen, maar gelukkig is uiteindelijk iedereen met veel zin begonnen aan de laatste 5 
weken. Nou, eigenlijk niet iedereen helaas.... Juf Jenny is nog steeds ziek thuis. Het gaat 
gelukkig wel wat beter met haar, maar ze blijft last hebben van duizeligheid. We hopen echt 
dat ze snel weer op school kan zijn! 
 
Afgelopen dagen hebben de kinderen een paar toetsen gemaakt om te kijken wat we de 
komende weken extra aan moeten pakken. Door middel van een analyse van de toets 
kijken we of er bij bepaalde categorieën hiaten zijn en kunnen we hier heel gericht aan 
werken.  
De individuele resultaten worden dus niet meegenomen.  De kinderen ontvangen een 
woordrapport op het einde van het schooljaar. Fijn als ik de rapportmappen weer mag 
ontvangen.  
Een persoonlijk oudergesprek kan telefonisch of via videobellen plaatsvinden. App/ mail me 
gerust om iets af te spreken. Dit kan ook in de komende weken al;  je hoeft niet te wachten 
tot het rapport!  
 
Maar we hebben ook vooral veel fijne werk/speelmomenten met elkaar!  Super om de 
kinderen te zien genieten.  
Om onze verjaardagen en het einde van het schooljaar te vieren zijn we ook nog met iets 
bezig maar dat blijft nog even een verrassing! 
 
Tot slot een reminder: bieb op woensdag! De kinderen hebben gisteren allemaal een 
biebboekje meegenomen. Volgende keer graag met biebtas! 
 
Groetjes, ook namens Jenny, Ine  
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
Fijn dat we weer allemaal op school zijn!   
  
Afgelopen dagen hebben we toetsen afgenomen om te kijken waar we de komende weken 
extra aandacht aan moeten geven. Door middel van een analyse van de toets kijken we of 
er bij bepaalde categorieën hiaten zijn en kunnen we hier heel gericht aan werken. De 
kinderen ontvangen een woordrapport op het einde van dit schooljaar. Zorgen jullie ervoor 
dat iedereen zijn/haar rapportmap naar school brengt? 
  
Tot slot; woensdag is biebdag van groep 4 
  
Groetjes, juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Hallo allemaal, 
 
Fijn dat we er weer allemaal zijn!  
Jammer dat juf Linda er nog niet kan zijn, maar gelukkig is het gelukt met vervangingen. 
Ik vind het erg fijn dat ik er kan zijn voor groep 5/6 en ik merk aan de kinderen dat ze het fijn 
vinden dat ik het vertrouwde gezicht ben. Ik ben dan ook ontzettend trots op de kinderen 
hoe ze het doen. 
 



We hebben afgelopen dagen toetsen afgenomen. Door middel van een analyse van de 
toets kijken we of er bij bepaalde categorieën hiaten zijn waar we aan kunnen werken.  
 
De kinderen ontvangen een alternatief rapport aan het einde van het schooljaar. Dus ik wil 
jullie vragen om de mappen mee terug te nemen naar school.  
 
We kunnen ook weer naar de bieb. De bieb dag van groep 5/6 is donderdag. 
 
Groetjes, juf Manon 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 

Wat fijn om weer met alle kinderen samen in de klas te zitten! Het was even wennen voor 
iedereen, maar gelukkig ging het helemaal goed.   
 
Groep 7 is druk bezig met de cito toetsen. Ze doen allemaal goed hun best. Alle kinderen 
van groep 7 krijgen eind juni een kort woordrapport. Daarnaast wordt het voorlopig advies 
nog besproken. Hiervoor ontvangen jullie nog een uitnodiging.  
 
Zorgen jullie ervoor dat iedereen zijn/haar rapportmap naar school brengt?  
 
Groep 8 is naast het gewone schoolwerk druk bezig met de musical. Dit gaat heel goed. Ze 
zijn erg enthousiast. Op dinsdag 7 juli voeren zij de musical op voor de kinderen van de rest 
van de school. In verband met de corona-maatregelen doen we dat deze keer niet voor alle 
groepen tegelijk. Dit vindt groep 8 niet erg, zo kunnen zij de musical toch meerdere keren 
spelen voor publiek. Op woensdagavond 8 juli mogen de ouders van groep 8 komen kijken 
naar de musical. Hiervoor ontvangen jullie nog een uitnodiging.    
 
Reminder; dinsdag = biebdag voor groep 7/8. 
 
Groetjes, juf Jolanda 
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