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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Onderzoek”. 
Hierbij denken wij aan: 

- Onderzoeksvragen kunnen stellen om vervolgens een plan te kunnen 
maken en dit uit te voeren 

- Betrouwbare informatie weten te verzamelen 
- Goede conclusies kunnen trekken uit de gevonden informatie 

ANWB Streetwise 

Op maandag 4 juli zal het team van ANWB Streetwise lessen komen verzorgen m.b.t. 

verkeerseducatie. Kinderen krijgen les van professionele instructeurs over de volgende 

onderdelen: 

Voor groep 1 en 2: Toet toet 

Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig 

oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

Voor groep 3 en 4: Blik en klik 

Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een 

fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 

Voor groep 5 en 6: Hallo auto 

In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed 

van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  

Voor groep 7 en 8: Trapvaardig 

Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter 

voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.  

We maken er een leuke en leerzame dag van. 

OUDERS 

 
Invulling presentatieavond 
Dinsdag 5 juli zal de presentatieavond plaatsvinden. Afgelopen jaren heeft dit niet kunnen 
plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt ook dat u 
de fysieke oudermomenten met het bijbehorende stukje informatievoorziening gemist heeft. 
Daarnaast vinden wij het fijn en belangrijk om u weer te mogen verwelkomen in ons IKC. 
Op dit moment lopen de coronacijfers weer op, waardoor dit ook een spannend moment kan 
zijn en niet iedereen zich prettig voelt bij een grote groep mensen bij elkaar. Hierdoor 
hebben we de keuze gemaakt om de presentatieavond in een hybride vorm te doen. 
We willen u zo de mogelijkheid bieden om fysiek of online (via een Teamsverbinding) aan te 
kunnen sluiten. Wanneer u ervoor kiest om online aan te sluiten, kunt u alleen de presentatie 
volgen en niet reageren. 
 
Tijdens de presentatieavond zal worden stil gestaan bij de schoolontwikkelingen en de 
formatie van schooljaar 2022-2023. Daarnaast zal de MR een korte presentatie houden. Aan 
het eind zal er de ruimte zijn voor ouders om alvast kennis te maken met de leerkracht(en) 
van hun kinderen in schooljaar 2022-2023.  



Er is besloten om de groepsindeling niet meer bekend te maken op de avond zelf. De 
groepsindeling zal voorafgaand aan de avond verstuurd worden, zodat iedereen hier al van 
op de hoogte is en het rustig kan bekijken. 
 
Hieronder staat een overzicht van het programma in grote lijnen: 
19.45 - 20.00 uur Inloop met koffie/thee 
20.00 - 20.30 uur Korte presentaties, met daarin de formatie en schoolontwikkelingen 

voor schooljaar 2022-2023 
20.30 - 20.45 uur Kennismaking met de leerkracht 
20.45 - 21.00 uur Uitloop 

 
Verjaardag leerkrachten groep 6/7 
Op donderdag 14 juli vieren de leerkrachten van de bovenbouw hun verjaardag. De 
kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken voor de ochtendpauze mee te nemen. Ze 
moeten wel zelf een lunch meenemen. Wat we gaan doen en waar we het gaan doen blijft 
nog een verrassing! De kinderen moeten op de fiets naar school komen en een grote 
handdoek/badlaken meenemen.  
We maken er een gezellige dag van! 

 
LOVS-grafieken 
Op woensdag 6 juli krijgt uw kind de LOVS-grafieken mee naar huis, zodat u kunt zien hoe 
uw kind de toetsen heeft gemaakt. Het portfolio gaat op 21 juli mee naar huis. 

 
Zwangerschapsverlof juf Eileen 
Juf Eileen is afgelopen week met zwangerschapsverlof gegaan. Vrijdag 24 juni was de 
laatste werkdag van Eileen dit schooljaar voorafgaand aan haar verlof. Deze keuze heeft tot 
aan de zomer voor de inval geen consequenties, doordat juf Eileen de laatste weken al niet 
meer voor de klas stond. 
We wensen juf Eileen een heel fijn verlof toe! 
 
MR vergadering  
Op donderdag 16 juni heeft de MR voor de laatste keer dit schooljaar een vergadering gehad. 
We hebben hierbij voor het eerst kennis gemaakt met de leden van de OC (Ouder 
Commissie) van Zonnekinderen. We hebben besproken wat beide partijen doen en op welke 
gebieden we iets voor elkaar kunnen betekenen binnen ons IKC. Zo is er afgesproken dat de 
OC zal aansluiten bij de presentatie van de MR bij de presentatieavond van de Expeditie. 
Verder is er besproken: 
- De stand van zaken rondom corona. Dit is op dit moment rustig, wel voorziet de school 
problemen wat betreft de vervanging wanneer collega’s besmet raken. 
- De formatie is bekeken en de MR-leden hebben hierover vragen kunnen stellen. 
- De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn geanalyseerd, bekeken en besproken. 
School heeft al punten opgesteld waar zij mee aan de slag gaan. 
- De resultaten van de eindtoets van groep 8 zijn toegelicht. Hierbij is gekeken hoe de 
resultaten zijn t.o.v. de schoolnorm. 
 
Bijlagen: 

- D.V.C.’26 Voetbaldagen 
 

  



 

AGENDA 

 
Vrij 01-07 Studiedag, alle kinderen vrij 
Ma 04-07 ANWB Streetwise 
Di 05-07 Presentatieavond 
Ma 11-07 t/m woe 20-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken  
Do 14-07 t/m vrij 15-07 Op Expeditie, groepen 4/5  
Ma 18-07 Musical groep 8 
Do 21-07 Portfolio mee naar huis 
Vrij 22-07 Doordraaidag, alle kinderen om 12.00 uur vrij + 

Start zomervakantie 
Ma  25-07 t/m zo 04-09 Zomervakantie 

 
 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



 

Bijlage 1: D.V.C.’26 Voetbaldagen 

 
 


