
12 januari 2017  
Jaargang 19 nummer 9 

13 januari luizencontrole 

23 t/m 27 

januari 

Toetsweken 

30 januari SMW 
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Schanskorfnieuws  

Een ding is zeker; als God met ons meegaat, zal 2017 goed zijn. Als Hij ons 

zegent, wat hebben we daarnaast nog nodig?.. 

Wat heerlijk om het nieuwe jaar zingend te beginnen, God te loven en onze 

dankbaarheid uit te zingen. Fijn om dat ook samen met ouders te kunnen 

doen. De liefde voor en van God die ons verbindt. Ook mijn complimenten 

omdat de bewegingen zo vlot werden meegedaan!  

Juf Jacobien heeft in de vakantie een geplande buikoperatie met goed ge-

volg ondergaan. Ze moet hiervan herstellen en is daarom de komende tijd 

nog niet op school. Juf Titia en Marjorie zullen haar vervangen. We wensen 

haar van harte beterschap. 

De verbouwing is begonnen. Als u langs Kerkenbos fietst, zult u het zien, de bouwmannen zijn druk in 

de weer de komende 3-4  maanden. Als het niet te hard gaat vriezen en de planning  kan worden ge-

volgd, hopen we rond de Meivakantie te verhuizen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, hoort u van 

mij. 

Het was erg fijn dat een aantal ouders voor de kerstvakantie hebben geholpen Kerkenbos leeg te krij-

gen, hartelijk dank daarvoor!  

Dinsdag waren René Tromp en Henk Eilander als bestuurders van GPO-WN op werkbezoek op de 

Schanskorf. Elk jaar bezoeken ze alle  25 scholen van de overkoepelende organisatie GPO-WN, waar-

van  wij  deel  uitmaken en spreken dan met leerlingen, ouders en team. Allereerst uit belangstelling 

en om mee te leven maar daarnaast ook om te onderzoeken waar we staan in de schoolontwikkeling 

en hoe we onze plannen uitvoeren. Aan het eind van de dag hebben we als team de bevindingen ge-

hoord en aanbevelingen gekregen om mee aan te slag te kunnen. We waren blij met de herkenning: 

"De Schanskorf is in flow".  Er gebeuren allerlei mooie dingen, is er meer expertise in de klassen 

door opleidingen van juffen maar daarbij is het nodig om ons nog meer bewust te zijn van de commu-

nicatie naar u als ouders. We willen u dan ook meer meenemen in die "flow".  Spreek ons gerust aan 

als er dingen niet duidelijk zijn of als u ergens meer over wilt weten. 

Het  was het een prettig en leerzaam bezoek. Dank aan de ouders die tijd hadden voor een gesprek. 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel 

Aanwezigheid Ellen 

 

16  januari Schanskorf 23 januari Schanskorf 

17 januari Schanskorf 24 januari Alphen 

18 januari Afwezig 25 januari Afwezig 

19 januari Schanskorf 26 januari Schanskorf 

20 januari Afwezig 27 januari Afwezig 



Informatie over de toetsweek van 23-27 januari 2017 

Op de Schanskorf houden we 2x per jaar een toetsweek, in januari en in juni. In de jaarka-

lender staan de data aangegeven. In deze toetsweek nemen we de LOVS (Leerling Onder-
wijs Volg Systeem) toetsen van CITO bij de kinderen af.  De kleutertoetsen (primo) horen 

hier ook bij.  

Wilt u in deze weken geen afspraken met dokter/ tandarts e.d. plannen? Als een kind ziek 
is in de toetsweek is dat natuurlijk overmacht en wordt de toets later ingehaald. Verder is 

het belangrijk dat de kinderen fit op school komen en voldoende slaap hebben gehad. Maak 
het niet spannend, dat is niet nodig. Goed je best doen is genoeg. In de week voorafgaande 

aan de toetsweek worden individuele leestoetsen afgenomen.  

De LOVS toetsen zijn toetsen die op veel basisscholen in Nederland worden gemaakt. De 

normering is landelijk vastgesteld. Hiermee volgen we de vorderingen van uw kind. Deze 
toetsen horen niet bij een methode en toetsen elk half jaar de opgedane kennis. We gebrui-

ken de grafieken die volgen uit de toetsen ook om de kinderen inzicht te geven in hun resul-
taten. Met de kinderen van groep 4-8 worden leerlinggesprekken gehouden. Kinderen weten 

waar hun focus op moet liggen en welk (huis)werk extra belangrijk is. 

De uitslag wordt uitgedrukt in een score: 

A goed  

B boven gemiddeld 

C onder gemiddeld 

D-E onvoldoende 

 
De resultaten zijn voor u als ouder in te zien in het ouderportaal van ParnasSys vanaf 2 fe-

bruari. In de periode ervoor, vanaf 16 januari, is het ouderportaal gesloten en zijn de oude 
resultaten niet in te zien. De toetsen worden ook op groepsniveau geanalyseerd. De leer-

kracht kan zien welke onderdelen van de leerstof onvoldoende worden beheerst. De leerstof 
en het onderwijs worden daarop aangepast. Op schoolniveau bekijken we de totale op-

brengst van het onderwijs. 

 

Hartelijke groeten, 

Francien Pronk-Intern Begeleider 

Toetsweek  



Groep 1/2 
 
We zijn aan een nieuw jaar begonnen, spannend, maar ook mogen we erop vertrouwen dat God er 

steeds voor ons is, daar mochten we ook met z’n allen over zingen op maandag in de aula. In de klas 

was het ook allemaal een beetje nieuw; een nieuw plekje en een ‘kale’ klas. 

Tijdens het vertellen in de kring hoorden we dat Heidi een zusje heeft gekregen in de vakan-

tie, ze heet Rosa. We hebben voor haar een mooie romper ingekleurd en we hebben Heidi 

natuurlijk van harte gefeliciteerd met haar zusje. Natuurlijk willen we haar ouders en broer-

tje ook feliciteren met dit nieuwe wonder; Richard, Hilde en Jan, vanaf deze plek gefelici-

teerd en geniet maar veel van haar! 

In de vakantie zijn Thijs en Ian jarig geweest en dus hebben we deze week weer 2 feest-

jes, van harte gefeliciteerd nog allebei! En in de vakantie is juf Jacobien geopereerd, wat 

betekent dat ze nu een poosje rustig aan moet doen. Voor de komende tijd betekent dat 

dat ik (Juf Titia) op vrijdag ook voor de groep zal staan, maar we hopen natuurlijk allemaal 

dat juf Jacobien snel hersteld en weer gezellig bij ons in de klas mag komen! Heel veel be-

terschap, lieve juf! 

Afgelopen dinsdag kwam juf Rianne zo maar opeens met een huilende baby het lokaal binnen…, die 

had ze gevonden in de gang. Van wie zou die toch zijn? En het baby’tje rook ook niet erg lekker…, 

hoe zou dat toch komen? Op deze manier hebben we ons nieuwe thema geopend, we werken de ko-

mende 6 weken over baby’s. Samen hebben we bedacht dat ons thema ‘Hallo baby’ wordt en het doel 

is om de nieuwsgierigheid te prikkelen van de kinderen wat betreft de groeifase van mens en dier. We 

leren samenwerken en spelen door de pop in bad te doen/ eten geven/in bed leggen. En natuurlijk 

wereldverkenning door de kinderen bewust te maken van het feit dat er door geboorte nieuw leven 

komt van en het groeiproces om zich heen. 

Juf Rianne had ook Playmobil bij zich en ’s morgens was er al een groepje om de 

spullen heen gaan staan en het was heel mooi om te zien hoe er door de kinderen 

zelf een ‘onderzoeksgesprek’ gestart werd; bij de spullen stond een couveuse en 

in eerste instantie wisten de kinderen niet wat het was, maar je merkt dan dat ze 

het toch willen weten en dat ze elkaar vragen gaan stellen, proberen te bedenken 

waar bepaalde dingen voor dienen en uiteindelijk redelijk dicht bij de oplossing 

komen, namelijk een bed voor een zieke baby! 

Tijdens mijn opleiding Jonge  Kind heb ik hier veel over gelezen en het is mooi om 

te zien hoe kinderen dit gewoon in zich hebben; 

”Kleuters zijn van nature geschikt als onderzoeker. Juist doordat zij zich sterk 

richten op de omgeving staan zij open voor ontdekkingen. De drijfveer voor on-

derzoek is nieuwsgierigheid en de middelen daartoe zijn in de eerste plaats de 

zintuigen.” 

Tijdens de introductie merk je dan ook dat de kinderen elkaar helpen dingen  te leren en dat ze dus 

ook heel goed zelf kunnen bedenken hoe het thema in de themahoek kan terug komen.  Het moet 

dus een ziekenhuis worden, want baby’s worden soms in het ziekenhuis en soms thuis geboren. Dus 

alle spullen voor een ziekenhuis zijn welkom…., maar in de huishoek moet ook de boel veranderd 

worden, want daar is ook een baby geboren, dus alle spullen voor baby’s, zoals aankleedkussen, box, 

luiers, speelgoed, flesje en muziekdoosje komen ook langs. We hopen dat u thuis spullen hebt, die we 

mogen gebruiken en we er zo een mooi en leerzaam thema van kunnen maken. 

Wat leren de kinderen van dit thema: 

Verzorging van een baby 

Hoe ziet een baby eruit? 

Wat kan jij wel en een baby niet? 



Groep 3/4 
 

Groeien/wegen 

Wat hoort allemaal bij een baby 

Je familie; heb je ook een baby in je gezin? 

Zo gaan we weer een leerzame periode tegemoet. Onze klas 

is ook weer een beetje gegroeid, Aiden is erbij gekomen en 

in februari komt Abel, dan zitten we al weer op 23 kinderen, 

gezellig! 

Voor de komende tijd zijn de volgende dingen belangrijk: 

16 t/m 27 januari – toetsweken 

7 – 9 januari – rapport/ voortgangsgesprekken 

En dan willen we u natuurlijk het allerbeste wensen voor 

dit nieuwe jaar dat voor ons ligt en graag tot het vol-

gende nieuws! 

PS: Vandaag gaan we het hebben over namen, want de baby 

die juf Rianne had meegenomen (het is een meisje, daar zijn 

we ondertussen achter ;-)) moet wel een naam krijgen vol-

gens de kinderen. Met de kinderen willen we het ook gaan 

hebben over namen, dus een geboortekaartje van uw kind 

(of een kopie) is van harte welkom. We maken natuurlijk een 

roze en een blauwe lijn voor de kaartjes. 

Hartelijke groeten, 

Juf Titia, juf Jacobien en juf Rianne 

 

 

Beste ouders, 

 

Het mag dan wel niet meer, maar toch wens ik u hierbij allemaal nog een gezegend nieuwjaar! Dat 

het maar een jaar vol positieve ervaringen en groei voor de kinderen mag worden. 

 

En dat is zo in de eerste paar dagen goed te zien. Ik zie allemaal uitgeruste gezichten in de klas en 

ervaar dat kinderen, als ze vakantie hebben, vaak ook snel groeien, soms lichamelijk, maar soms ook 

mentaal. Ik merk dat bij sommige kinderen ineens het kwartje is gevallen van de tactiek van het 

klokkijken. Dat weer een ander kind ineens een stukje sneller leest en weer een ander kind een stuk 

alerter lijkt. Grappig om te zien! Wat heb ik toch een leuke baan… 

 

Deze komende periode is een periode met toetsen en oudergesprekken. Volgende week worden de 

AVI niveaus weer getoetst en de week erna is de CITO voor rekenen, technisch lezen, spelling en be-

grijpend lezen. Ik kijk altijd heel nieuwsgierig uit naar de resultaten, want het is zo leuk om als juf te 

zien waar de kinderen staan en vanaf dat punt weer te kijken hoe je hen verder kunt helpen… 

Nu alvast oefenen we in de klas met de CITO vraagstelling van rekenen en begrijpend lezen. Deze is 

namelijk heel anders dan de gewone rekensommen die de kinderen gewend zijn. 

Wilt u thuis ook oefenen met de CITO vraagstelling? Er zijn leuke werkbladen hiervoor te vinden op: 

http://www.redactiesommen.nl/werkbladmaken.html 

en 

http://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-3/werkbladen/ 

 

De eerste week na de vakantie hebben we vooral in het thema ‘kerstvakantie’ gewerkt. In de bouw-

hoek maakten de kinderen een skipiste, ik heb volgens mij van alle kinderen de leuke vakantieverha-

len gehoord… Op het krijtbord mochten de kinderen hun belevenissen uittekenen en opschrijven enz. 

enz. 

De komende weken werken we in hetzelfde thema als groep 1/2 : Hallo baby. Hier zult u van onze 

klas minder van merken, wij zullen het vooral in de taal en rekenlessen verwerken. Zoals het schrij-

http://www.redactiesommen.nl/werkbladmaken.html
http://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-3/werkbladen/
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ven van geboortekaartjes, maken van posters over wat je allemaal nodig hebt bij het verzorgen van 

een baby, aanleren van de letter y, baby pop wegen en meten en knutsels erover maken. 

 

Verder zijn we in groep 3 met taal in thema 8, de kook-ook fabriek, onderstaande woorden leren we 

momenteel: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groep 4 leren we hoe je van een vertelzin een vraagzin kunt maken en andersom. De tablet rekent 

vanaf het nieuwe thema ook een stuk strenger, de kinderen moeten nu perse een zin met een hoofd-

letter beginnen en eindigen met het juiste leesteken (vraagteken, uitroepteken of punt…) 

 

Misschien heeft u wel gehoord dat juf Jacobien geopereerd is. Dat is de laatste vrijdag van de vakan-

tie gebeurd. Nu zal ze de komende weken thuis zijn om op te knappen. Tot de tijd dat ze weer voor 

de klas kan staan, zal ik de donderdagen vervangen. We wensen Jacobien veel beterschap toe!!! 

Deze week is Juf Didi voor het laatst in onze klas geweest. Vanaf volgende week zal ze bij Marlinde in 

5/6 stage lopen en na de voorjaarsvakantie zal ze bij Titia in groep 1/2  stage lopen. We wensen haar 

veel succes in de andere klassen! 

 

Voor de komende weken is belangrijk: 

Vrijdag 13 januari: luizencontrole 

Volgende week (de week van 16 januari): AVI wordt getoetst 

De week erna (de week van 23 januari): CITO wordt getoetst 

20 januari: start inschrijving talentenpodium 

 

Dit is het voor nu! 

Hartelijke groet, 

Marjorie 

Schanskorfnieuws groep 5/6 

Allereerst iedereen de beste wensen voor 2017. Wat heerlijk dat we twee weken vakantie achter de 

rug hebben. Een vakantie waarin we het Kerstfeest mochten vieren en de start van een nieuw jaar. 

De kinderen zijn zichtbaar uitgerust en dat komt de sfeer in de klas ten goede. We gaan weer hard 

aan de slag.. op weg naar de Cito toetsen over anderhalve week. We zijn benieuwd naar de resultaten 

over het afgelopen half jaar.  

Stagiaires  

De komende periode komt juf Didi stage lopen in groep 5/6. Zij liep nu al een poosje stage in groep 
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3/4. Deze week heeft ze al een paar keer bij ons in de klas meegekeken om te kijken hoe het bij ons 

in de groep gaat. Vanaf volgende week komt ze iedere maandag, dinsdag en woensdag en zal ze ook 

veel lessen geven.  

Verder komt juf Marieke ook nog 1 keer 2 weken bij ons kijken. Zij is al eerder dit jaar bij ons in de 

klas geweest. We hopen dat we veel van deze juffen gaan leren en dat zij ook veel bij ons kunnen le-

ren.  

Spreekbeurten 

De lijst voor de spreekbeurten hangt inmiddels in de klas. De kinderen kunnen zich inschrijven op een 

dag waarop zij hun spreekbeurt willen houden. Ze krijgen een lijst mee waarop staat hoe ze hun 

spreekbeurt moeten maken. Als de kinderen vragen hebben of er is iets onduidelijk… dan hoor ik het 

graag!  

Huiswerk 

Vanaf volgende week starten we weer met het huiswerk.  

Di 17/1 Nieuwsbegrip over de kapotte stuw. (woordenschat + andere tekstsoort) 

Vrij 20/1 Levend Water overhoring H16 

Di 24/1 Nieuwsbegrip (woordenschat + andere tekstsoort)  

               Groep 6 Topo toets Utrecht. 

Vrij 27/1 Levend Water overhoring H17 

 

Verder nog even op een rijtje op welke dagen juf Francien Pronk lesgeeft aan groep 5/6 i.v.m. mijn 

studie. 

 

Woe 18/1 

Woe 2/2 

Woe 15/2 

Woe 15/3 

Woe 19/4 

Woe 7/6 

Allereerst wil ik jullie allemaal een goed en gezegend 2017 toewensen. Ik hoop dat we een mooi jaar 

krijgen waarin we veel van elkaar kunnen leren en genieten.. 

 

De meesten van ons kijken terug op een fijne vakantie. Mirthe en Henk maakten iets verdrietigs mee: 

het overlijden van opa/oma. Veel sterkte! 

 

Nathalie was nog 2 dagen ziek, dus we zijn nog niet compleet geweest deze week. Hopelijk volgende 

week weer! 

 

We oefenen deze weken extra voor de cito. We oefenen met de categorieën van spelling, met de ma-

nier van vragen van de cito, met verhaalsommen, met metriek stelsel enzovoort. 

De cito toetsen zijn een evaluatiemoment voor ons. We gaan naar aanleiding van de cito nieuwe plan-

nen maken. Het is spannend voor de kinderen, maar ook net zo spannend voor mij als juf….. 

 

Deze maand zijn er veel opendagen op Voortgezet onderwijsscholen. Ga erheen en kijk welke school 

geschikt is voor jullie kind. Dat geldt ook voor groep 7! Het is gewoon fijn om alvast op voortgezet 

onderwijsscholen te kijken. 

Over ruim een week gaan de onderwijskundige rapporten mee voor de kinderen van groep 8. De ge-

sprekken zijn begin februari. 

 

Alle kinderen hebben ook een brief meegekregen over het maken van een werkstuk. Voor 20 januari 

moeten ze een onderwerp hebben. Het werkstuk moet uiterlijk 31 maart ingeleverd zijn. 

 

18 januari komt er een film in de bioscoop met de naam Storm! Wij werken deze week over die film. 



 

We leren over die tijd, over hoe bepaalde scènes zijn opgenomen, wie Luther was, hoe het zit met het 

kopen van aflaten. Ook werken we over de geschiedenis van films! 

 

Huiswerk en belangrijke data 

Maandag 16 januari 

Dinsdag 17 januari: NB Maas 

Woensdag 18 januari: 

Donderdag 19 januari: TOPO Italië/Azië 

Vrijdag 20 januari: start inschrijven talentenpodium 

         Onderwerp werkstuk! 

Maandag 23 januari: toetsweek 

Dinsdag 24 januari: NB 

Woensdag 25 januari: Engels: hele blad 

Donderdag 26 januari: 

Vrijdag 27 januari: LW les 14 (memo), 15 en 16 

 

Dat was het voor deze keer! 

 

Groetjes van groep 7/8 en de juffen 

 


