
 

INFO 5 

                                                                                       22 december 2021 

 

BELANGRIJKE DATA 

Maandag 10 januari  Eerste schooldag na de 

kerstvakantie 

Alle groepen 

Woensdag 12 januari Luizencontrole Alle groepen (geen 

vlechten en gel s.v.p.)  

Woensdag 12 januari  Koffie ochtend ouders 

gaat niet door 

Alle ouders 

Dinsdag 25 januari  Online vragenuurtje over 

5 gelijke dagen model 

van 19.30 u tot 20.30 u 

Alle ouders 

Woensdag 26 januari  Start Nationale 

voorleesdagen 

Alle groepen 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Corona 

- Kerstviering 

- Koffie ochtend 12 januari geannuleerd 

- Voorbeeld les executieve functies 

- Cito afnames vanaf week 3 voor de groepen 3 t/m 8 

- Tot slot 

 

Corona                                                       

Wat we niet meer voor mogelijk hadden gehouden is toch gebeurd. Wederom 

zijn de scholen gesloten en hebben de kinderen deze week een extra 

vakantieweek. Dat was voor iedereen, voor de kinderen, jullie als ouders en ook 

voor ons als team echt even schakelen. We hopen dat het jullie lukt om samen 

met je gezin het beste ervan te maken en dat ondanks alles jullie een fijne 

kerstvakantie hebben. In de groepen 6, 7 en 8 hebben alle kinderen twee 

zelftesten meegekregen die eventueel gebruikt kunnen worden.  



Inmiddels is de noodopvang hier weer van start gegaan en doen we ons best 

deze groep kinderen zo goed mogelijk op te vangen.   

Afgelopen zaterdag 18 december kregen wij vanuit de overheid het bericht dat 

er een kans bestaat dat we eventueel de eerste week na de kerstvakantie nog 

niet fysiek naar school mogen. Dat betekent dat we die week dan overgaan op 

online lesgeven.  

Op maandag 3 januari wordt dit bekend gemaakt. Op dit moment zijn de 

leerkrachten al voorbereidingen aan het treffen, mocht dit daadwerkelijk 

gebeuren. Uiteraard schakelen wij direct mocht dit het geval zijn en zorgen we 

ervoor dat op maandagochtend 10 januari de kinderen een pakket werk met 

begeleidende brief mee naar huis krijgen en de online lesmomenten meteen die 

dag van start gaan. Ook dan zal er noodopvang geboden worden. Het is 

verstandig als jullie hier alvast rekening mee houden. Uiteraard worden jullie 

dan in het weekend van zaterdag 8 / zondag 9 januari op de hoogte gebracht 

zodra dit bekend is.  

Voor nu blijven we echter nog hopen dat we de kinderen op maandag 10 januari 

weer op school mogen begroeten.  

   

Kerstviering  

Het was even schakelen, maar het is 

gelukt! Vorige week donderdag 16 

december hebben we op school in alle 

groepen vervroegd het kerstfeest met 

elkaar gevierd. ‘s Morgens toen het 

nog donker was, waren de 

kerstlichtjes van de boom en de 

lichtjes van de kinderen op tafel aan 

en op het digibord een echt open 

haardvuur! 

In alle groepen is er aandacht besteed aan het kerstverhaal en daarnaast is er 

heerlijk geknutseld, getekend en voorgelezen. Om 12.00 kregen de groepen een 

lekkere kerstlunch geserveerd. Overheerlijke pannenkoeken met stroop of 

suiker, een broodje met warme knakworst en in een champagne glas werd er 

met limonade geproost! Het was in elke klas een gezellig, warm sfeertje. In de 

middag was er in veel groepen een leuke kerstfilm te zien.  

We kijken terug op een fijne en leuke kerstviering. Heel veel dank aan de ouders 

van de oudervereniging die dit mogelijk hebben gemaakt en heel snel en vooral 

heel flexibel waren. En uiteraard aan de cateraar, een vader van een leerling uit 

groep 3, die keurig een week eerder alles kwam brengen... Super!!! Heel erg 

bedankt namens alle kinderen!       

 

 



Koffie ochtend voor de ouders geannuleerd    

Op de jaarkalender staat vermeld dat we voor 

de ouders een koffie ochtend organiseren op 

woensdag 12 januari. Aan het begin van het 

schooljaar hebben we dit buiten op het 

schoolplein ook gedaan. Dit was een groot 

succes! Gezien de aangescherpte maatregelen 

hebben we besloten om deze koffie ochtend te 

annuleren. We hopen op jullie begrip.    

 

Voorbeeld lessen in alle groepen over executieve functies     

Dinsdag 7 december hebben alle groepen een 

voorbeeld les gekregen van een trainer van 

’Zien in de klas’ over executieve functies. 

Inzicht in de executieve functies helpt om de 

structuur en routines in de les aan te passen, 

zodat de leerlingen succesvoller zijn en 

zelfstandiger worden. Maar… wat zijn de 

executieve functies precies? 

Simpel gezegd: dankzij deze functies kan je 

plannen, strategieën bedenken, starten met een taak, een stapsgewijze aanpak 

volgen, effectief reageren op problemen en veranderingen, je impulsen 

beheersen en ondertussen het einddoel in de gaten houden. 

De executieve functies kun je onderverdelen in ‘koude’ en ‘warme’ functies: 

- De ‘koude’ functies gaan over het denken.  Bijvoorbeeld: plannen, 

organiseren, initiatief nemen, werkgeheugen, taakmonitoring.  

- De ‘warme’ functies gaan over gedrag en emotie. Bijvoorbeeld: inhibitie, 

emotieregulatie, flexibiliteit en gedragsevaluatie. 

De kinderen hebben op hun eigen niveau een les over de boot gekregen. De 

boot die een kapitein heeft, die het roer bestuurt, de kaart moet lezen, het 

kompas kan gebruiken, de snelheid kan reguleren en een anker kan uitgooien.  

Door middel van dit verhaal leren de kinderen dat zij eigenlijk ook voor zichzelf 

een kapitein op hun eigen boot zijn en gedurende de hele dag tijdens het werken 

keuzes maken of gedragingen hebben die passen bij het boot verhaal:                            

• Je hebt je anker nodig om te stoppen met waar je mee bezig bent en je 

aandacht bijvoorbeeld bij de uitleg van de juf te houden. Maar ook om eerst na 

te denken en daarna pas aan het werk te gaan. 

• Je hebt je kompas nodig om te bedenken hoe je de taak gaat aanpakken en 

welke spullen je nodig hebt. 

 

 



• Je hebt je landkaart nodig om te bedenken wat je al over een onderwerp weet 

en om nieuwe informatie te onthouden (bijvoorbeeld welke opdrachten je moet 

maken van de juf/meester, tussenantwoorden enz.). 

• Je hebt je schroef nodig om te kunnen starten aan je taak en door te kunnen 

werken. 

• Je hebt je toerenteller nodig om goed met je emoties/gevoelens om te kunnen 

gaan zodat je bijvoorbeeld niet te boos of verdrietig wordt om een taak verder te 

kunnen maken. 

Alle groepen hebben ook een doosje in de klas met executieve spelletjes erin die 

gespeeld kunnen worden met de leerkracht en de kinderen. Zo oefenen de 

kinderen spelenderwijs de verschillende executieve functies.   

Thuis kunnen jullie ook met je kind spelletjes doen die helpen om de 

executieve functies verder te ontwikkelen. In de bijlage vinden jullie 

een lijst met spelletjes en de taal van de boot die daarbij gesproken 

wordt.    

 

Cito afnames voor de groepen 3 t/m 8   

Vanaf week 3 gaan de groepen 3 t/m 8 de 

midden toetsen maken van Cito. Voor 

technisch lezen, spelling, rekenen en 

begrijpend lezen worden er toetsen 

afgenomen. De kinderen hebben het afgelopen 

half jaar op school veel geleerd en met de Cito 

midden toetsen kunnen we zien waar ze staan 

in hun ontwikkeling. Dat geeft ons inzicht wat 

er per leerling nodig is voor de komende 

periode zodat we perfect aansluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Om de toetsen te maken is er verder niets nodig. De kinderen zijn op school 

door de leerkracht goed voorbereid. Uitgerust naar school komen is wel prettig, 

zodat je kind genoeg energie heeft om de toets te maken. We spreiden de 

afnames van de verschillende toetsen over een paar weken. Dat maakt dat het 

maken van de toetsen niet te zwaar is, maar goed te doen. In het rapport van 

februari zullen de resultaten bekend worden gemaakt.   

 

Tot slot 

Het waren drukke en soms spannende weken met de nieuwe aangescherpte 

maatregelen en uiteindelijk de school die toch een week eerder dicht ging.  

De kinderen hebben ondanks alles veel geleerd de afgelopen periode en ook 

plezier met elkaar gemaakt, samen met de juf en/of meester. 

 



Namens het hele team wens ik jullie een hele fijne en ontspannen kerstvakantie 

toe. We wensen jullie hele fijne feestdagen! Maak er, ondanks de maatregelen, 

een gezellige tijd van! Alvast voor iedereen een heel mooi 2022 en blijf vooral 

gezond! 

 

 

 

Team 't Schoolhuys   

 

 

 

 

 

De volgende INFO verschijnt op 26 januari 2022  


