
 
 

Maandinfo februari 2022 

 

 

Wat vliegt de tijd en wat worstelen we met alle Coronamaatregelen! Het is nog steeds niet mogelijk om 

activiteiten te organiseren zoals een voorleesontbijt of de winterbios. Ook al worden kinderen niet zo ziek van 

de Omikron variant, het is wel heel besmettelijk en daarom mengen we de groepen zo min mogelijk. 

Gelukkig zijn er versoepelingen voor het basisonderwijs gekomen, waardoor het weer meer werkbaarder wordt 

en beter voor de kinderen. Als u geen zelftesten kunt kopen, vraag er gerust om! Geen enkel probleem! 

Dit is ook de tijd van het maken van de cito toetsen, maar u begrijpt vast wel dat met zoveel kinderen die thuis 

zitten, het erg lastig wordt en we proberen dit zo snel mogelijk in te halen. Daarna gaat juf Gonneke met de 

leerkrachten in gesprek over de voortgang.  

 

Daarnaast krijgen de kinderen een nieuw rapport. We gebruiken de huidige omslag nog 

wel, dus als u nog een rapport thuis heeft, graag inleveren! Na de vakantie zijn er 

rapportgesprekken. U krijgt vanzelf een uitnodiging en we laten de keuze bij ouders en 

leerkrachten of ze dit via Teams willen doen of op school. 

 

Groep 8 leerlingen krijgen hun definitieve advies en gaan binnenkort een school zoeken in het voortgezet 

onderwijs. Ook deze rondleidingen zijn digitaal, helaas. 

Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Deze week zijn er echter 

kinderen die hoofdluis hebben. Wilt u uit voorzorg uw kind controleren, zodat we dit ook 

zonder uitbraak kunnen doen! 

 

Enkele data: 

 4 februari: zijn alle kinderen vrij ivm een studiedag van de leerkrachten. 

 16 februari: staat de Open Dag gepland, maar het is nog niet duidelijk of die door kan 

gaan. Heeft u in uw omgeving iemand die nog een leuke school zoekt, stimuleert u dan om contact op te 

nemen met de school voor het maken van een afspraak. Rondleidingen worden wel gehouden. 

 18 februari: De voorjaarsvakantie begint om 12 uur en ik wens iedereen een gezellige week zonder Corona! 

Zelf ben ik vanaf 17 februari afwezig in verband met een vakantie.  

 

 

Nieuws uit groep 1/2A 

Na de wat langere kerstvakantie dan normaal zijn de kinderen gelukkig weer allemaal op 

school. Wij zijn toen met het thema ‘gezondheid’ gestart. In de klas hebben we een 

ziekenhuishoek gemaakt met een apotheek erbij. We hebben al veel dokters en patiënten in 

de klas gezien.  

We zijn ook druk aan het knutselen: een broeder/zuster, een foto van jezelf 

met de waterpokken, een röntgenfoto, een ambulance. In dit thema zijn we 

ook veel bezig met meten: je eigen lichaam opmeten, je lichaamsdelen 

opmeten. Genoeg te doen en leren met dit leuke thema! 

 

Er zijn ook weer een aantal nieuwe kinderen in de klas gekomen. Wat 

gezellig en fijn dat jullie er zijn! 

Groetjes van groep 1/2A 
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Nieuws uit groep 1/2B 

De afgelopen weken raasde Corona door de groep; of het was een kindje of zijn/haar broer of zus of een van 

de ouders. En als klap op de vuurpijl kreeg juf Anne het ook nog. En dan is heel toevallig ons thema : 

Gezondheid. Hoe toepasselijk!  

We zijn deze laatste week vooral met meten aan de slag gegaan; zo meten we elkaars oor, 

hand, rug, haar. In de bouwhoek mag je met een echte rolmaat jezelf opmeten en de cijfers 

proberen na te schrijven. Wie is er langer/korter dan?? Ze zijn er erg druk mee. Zo worden 

ook opeens de bouwwerken opgemeten en stoelen etc.  

We hebben deze maand Feline, Lou en Awet mogen verwelkomen in onze groep. Door 

middel van the Leader in Me "samen is beter" laten we de kinderen ze enorm welkom voelen 

door er een maatje aan te koppelen die ze de hele dag vertelt en laat zien waar alles staat en 

hoe het werkt in de groep. Ze vinden dit een hele serieuze taak en het is voor de juf mooi om 

te zien dat zelfs kleuters dit al kunnen.  

 

 

Nieuws uit groep 3A 

Wat vliegt de tijd! Is de maand zomaar weer voorbij, en wat voor een maand! Iedereen was heel erg blij dat we 

op 10 januari weer naar school mochten. De school was weer open! Jammer genoeg misten we toen al 

kinderen in de groep. Dit is jammer genoeg de hele maand zo gebleven. We 

hebben niet een dag samen gehad met alle kinderen uit de klas. In februari hopen 

wij alle kinderen weer in de klas te hebben. Een ding kan zeker wel gezegd 

worden, jullie (papa's, mama’s en alle lieve kinderen) hebben het ontzettend goed 

gedaan. We zijn trots op jullie! 

Ondanks alles zijn we gewoon verder gegaan met de lezen, rekenen en schrijven. 

We hebben thuis en op school hard gewerkt. Juf Annet is nog een keer gekomen 

voor een laatste tekenles. Wat zijn de kinderen toch iedere keer betrokken bezig en wat worden er door de 

kinderen mooie platen gemaakt! We hebben nu ook twee keer in de week gym van juf Rosa in de grote 

gymzaal. Dit is altijd op dinsdag en donderdag. Het gaat de laatste tijd zo goed met werken dat we onze 

groepsmissie (plezier in leren en tijd over houden om te spelen) ook iedere dag behalen. Wat natuurlijk een 

hele fijne afsluiting van de dag is.  

 

Nieuws uit groep 3B 

Groep 3 is toch wel echt een heel bijzonder jaar..... 

Aan het begin van het schooljaar kennen de kinderen een aantal letters en kijk nu eens.....nu weten ze alle 

letters! Later in het jaar komen daar alleen nog de -aai, oei-, -ooi woorden bij en lastige letters als: x, q en c. 
We lenen zelfs al boekjes uit de schoolbibliotheek. Ook lezen we veel op het lekkere kussen in de leeshoek. De 

kinderen zijn hier heel erg trots op en willen graag hardop voorlezen aan hun klasgenoten. 

Bij rekenen oefenen we de getallen tot en met 100 schrijven en leren we de juiste volgorde van deze getallen. 
We maken al echte sommen als: 4=+2= en dubbelsommen als 3+3=6. Ook met geld maken we sommen €5 

+€2 = €7. Op de klok kunnen we nu naast het hele uur ook het halve uur benoemen. 

Tijdens de verkeerslessen hebben we het over veiligheid: welke kleren kan ik het best dragen als het donker 
weer is? Wat is de veiligste plek om over te steken? We leerden ook het moeilijk woord: reflector en wat 

reflectie dan is. 

We zingen veel liedjes die passen bij dit seizoen bijv. over een sneeuwpop. Die hebben we ook geknutseld. 

Samen met een echte tekendocente zijn er prachtige sneeuwpoppen van houtskool getekend. 

U leest het...er gebeurt heel veel in groep 3B. 

Vanaf deze week gaan we starten met het thema: zon, maan en sterren.......we gaan van alles ontdekken over 

de ruimte! 

 

 



 

 

Nieuws uit groep 4 

Hallo allemaal, 

Fijn dat wij weer allemaal naar school mogen! Wat hebben wij in deze weken al veel gedaan. 

 

Deze week hebben wij al vele Cito-toetsen gemaakt (rekenen, spelling en begrijpend lezen). Sommige kinderen 

vonden het leuk, maar sommige kinderen vonden het lastig. Gelukkig zijn wij bijna klaar en kunnen wij weer de 

andere lessen doen. Ook hebben de kinderen super hun best gedaan met het 

rijtjeslezen en de Drieminutentoets.  

 

Voor spelling is er ook vaak geoefend met het klankgroepenwoord (korte, lange, 

tweetekenklank en medeklinker); deze blijft toch het moeilijkst. Ook hebben wij voor 

rekenen veel geoefend met de tafels. Blijf dit thuis ook doen! Tijdens deze lessen 

hebben wij veel Taakspel gebruikt. Kinderen moeten in groepjes zoveel mogelijk 

gekleurde kaarten overhouden door tijdens instructie en het zelfstandig werken de 

regels te volgen (stil en taakgericht).  

 

 

Naast deze erg belangrijke dingen hebben wij natuurlijk ook andere leuke dingen gedaan. Zo was de 

voorleesochtend een succes en hebben de kinderen voorgelezen voor 

de hele klas, maar ook in kleine groepjes (zie foto’s). De kinderen zijn 

ontzettend creatief bezig geweest met het tekenen van vazen met 

krijt. Dit was ook de laatste tekenles van de tekenjuf. Naast dat de 

tekenjuf haar laatste les heeft gegeven, heeft ook Anne haar laatste 

les gegeven in groep 4. Dit hebben wij grootst gevierd met taart. Als 

cadeautje hebben de kinderen zelf Pokémonkaarten gemaakt en deze 

zijn mooi verzameld in een mapje.  

 

Groetjes, 

Groep 4 

 

 

 

Nieuws uit groep 5 

Na drie weken thuis, zijn we weer met frisse moed gestart. De maandag na de vakantie hebben we met de hele 

klas geproost op het nieuwe jaar en een lekker cakeje gegeten. 

Een jaar met nieuwe kansen en hopelijk met steeds minder Corona. 

De Corona heeft de afgelopen weken ook onze klas in de greep gehouden. Er zaten regelmatig kinderen thuis. 

Die moesten thuis werken en konden online in de klas meekijken. Voor de juffen was het soms multitasken.  In 

het begin moest de klas nog wennen aan een extra groot scherm in de klas, maar nu hoort het scherm er 

helemaal bij.  

Annette, onze tekencoach van Artiance, heeft bij ons haar laatste les gegeven. Tijdens haar lessen hebben de 

kinderen leren werken met verschillende tekenmaterialen en tekentechnieken. Kinderen ontdekten talenten 

waarvan ze niet wisten dat ze die talenten hebben. Dit was heel mooi om te zien. 

Nina, de stagiaire, heeft deze week afscheid genomen. Zij gaat haar stage 

verder voortzetten op een andere school. Als afscheidscadeautje hebben we 

met de hele klas een afscheidsboekje gemaakt. 

Aan The Leader in Me, besteden we dagelijks aandacht. Bij ons in de klas 

staan gewoonte 4 (Denk win, win) en gewoonte 6 (creëer synergie) op dit 

moment centraal. Ook zijn we begonnen met het maken van praatstokjes. 

In de buurt zijn we samen op zoek gegaan naar mooie stokjes en die gaan 

we de komende tijd mooi versieren met touw, kraaltjes en veren. 

Kortom, wij vervelen ons niet!  

 



 
 

Nieuws uit groep 6 

Hoi allemaal,  

In groep 6 zijn we aan de slag gegaan met tekenen! 

Juf Annette kwam ons tekenles geven en heeft ons geleerd om met pastelkrijt mooie kleuren te maken op 

papier. We moesten eerst met de lange kant van het krijtje het blad inkleuren en daarna 

mochten we een mooi winterbos maken. Het was heel leuk om te doen! Iedereen heeft heel erg zijn best 

gedaan en waren heel geconcentreerd aan het werk!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we afscheid genomen van meester Henk. Hij heeft ons veel leuke lessen gegeven! Maandag 

krijgen we alweer een nieuwe stagiaire! Leuk! 

 

Nieuws uit groep 7 

In deze tijd zijn er heel veel besmettingen opgelopen, daardoor zitten er heel veel kinderen thuis. 

Daarom moeten de kinderen die niet in de laatste 8 weken positief op corona getest zijn, gaan thuiswerken. 
De  kinderen die thuiswerken kunnen de cito ’s helaas niet maken. Dat wordt nog in gehaald. 

Kinderen die positief zijn getest binnen 8 weken mogen wel naar school.  
 

Advies 
In februari komen de voorlopige schooladviezen voor de kinderen uit groep 7 er aan. 

Het is handig voor uw kind om alvast een paar scholen uit te kiezen.  Het hangt wel af van het advies. 

Voor groep 7 komt er ook een praktijktoets aan.   
 

Kerst 
Laatst met kerst hebben wij allemaal leuke dingen gedaan. We hebben een escaperoom gedaan. Misschien hebt 

u de foto’s al gezien. We hebben ook een kerstlunch gehad. Heel veel kinderen hadden iets lekkers gemaakt,  

we hebben er erg van genoten. Ondanks corona was het een onvergetelijke kerst op school. 
 

Voor de rest hebben we het heel gezellig, we spelen verstoppertje in de pauzes. We maken grapjes tussendoor, 
maar soms loopt het een beetje uit de hand en hebben we geen aandacht meer voor  de les….. 

 
Gemaakt door Tess en Morwen  

 

 

Nieuws uit groep 8 

Hallo ouders/verzorgers, 

Deze maand is er veel gebeurd in groep 8.  

Toetsen 

Deze maand zijn we druk bezig met de Cito’s: Rekenen, Spelling en Begrijpend Lezen. Door Corona zijn er best 

veel toetsen verzet. Daardoor hebben wij deze maand veel toetsen achter de rug gehad. 

Beroep 

Deze maand zijn we ook begonnen met een nieuw thema over beroepen. Aan het einde van dat thema gaan 

we ontdekken welk beroep bij ons past. Daar gaan we ook een portfolio over maken en we krijgen er een cijfer 

voor  

Covid-19 



 

We hebben in onze klas al 5 besmettingen, dus moeten sommige 

mensen thuiswerken. De kinderen die tussen 20 november en 21 januari 

Corona hebben gehad en die negatief zijn getest mogen sowieso naar 

school. Helaas heeft een van onze juffen Corona gehad, hierdoor stond 

meester Wim op maandag en dinsdag voor de klas. 

Creatief  

We hebben deze maand een winterschilderij gemaakt. We moesten daarbij allemaal soorten blauwe verf 

gebruiken. En je moest een van een wit papiertje een stuk afscheuren en dat was dan de sneeuw. Daarna 

moest je mensen, sneeuwpoppen, sleeën enz. maken. Je mocht alles zelf beslissen. Vandaag gaan we een klein 

wollen mutsje maken. 

 

Dit was het nieuws uit groep 8. 

Abigael en Emily 

 

Vanuit de Ouderraad, 

 

Ivm de huidige Corona maatregelen hebben we besloten de winterbios te verplaatsen.  

De datum die nu gepland staat is vrijdag 18 maart. Hopelijk zijn de maatregelen tegen die tijd versoepeld en 

maken we er samen een gezellige middag van!  

 

  

Opvoedspreekuur  

CJG Alkmaar Oost, Merwedestraat 4 

 

Heeft u vragen over de opvoeding of over het gedrag van uw kind(eren)?  

 

Voorbeelden: 

 Mijn dochter is continu met haar mobiel bezig 

 Mijn zoon is erg stil en heeft weinig vrienden 

 Mijn kinderen maken zo vaak ruzie 

 

Maak een afspraak via 088-0100550. 

Opvoedadviseur Berna Navruz kijkt tijdens dit spreekuur samen met ouders naar antwoorden op en oplossingen 

voor vragen en problemen in de opvoeding. 

Woensdag 9.30-12.30 uur 

Donderdag 13.00-17.00 uur 

E: bnavruz@ggdhn.nl / M: 0620703380 

 

BiebStart Plus 

Bij Bibliotheek Kennemerwaard worden leuke workshops georganiseerd. 

Een keer in de maand is het BiebStart Plus middag. Speciaal voor kleuters wordt er aan 

de hand van een thema voorgelezen en is er een nog een extra spelactiviteit. 

Kinderen van 4-6 jaar zijn met hun (groot)ouders van harte welkom in de 

bibliotheek. Voor opgeven en meer informatie: 

https://kennemerwaard.op-shop.nl/?search=biebstart+plus 

mailto:bnavruz@ggdhn.nl
https://kennemerwaard.op-shop.nl/?search=biebstart+plus


 

 

Tip voor traktaties 

 

Groentemuffins 

 

Wat je nodig hebt voor 12 muffins 

 60 gram boter 

 1/2 courgette 

 4 wortels 

 200 gram doperwten (verse zijn het lekkerst,  

       maar uit de diepvries mag ook) 

 200 gram zelfrijzend bakmeel 

 120 gram (jong-belegen) kaas, geraspt 

 3 eieren 

 50ml melk 

 peper & zout 

 

Wat je gaat doen 

 Smelt de boter zachtjes in een pannetje en laat afkoelen.  

 Verwarm de oven voor op 180 graden.  

 Vul een muffin bakvorm met papieren muffin bakjes en vet deze in. Dit werkt het handigste met bakspray. 

 Rasp de courgette en wortels fijn in de keukenmachine en meng dit met de doperwten. 

 Meng het bakmeel met de geraspte kaas en roer de groenten erdoor.  

 Klop de eieren los met de melk en boter en breng goed op smaak met peper en zout.  

 Schep het eiermengsel daarna door de rest. Goed mengen totdat je een wat plakkerig 

mengsel overhoudt. 

 Schep ieder muffinbakje voor driekwart vol en schuif daarna de muffinvorm in de oven. 

Bak de muffins in 20-25 minuten gaar en ze een bruin korstje hebben. 
Bron: Francescakookt.nl 

 

Jarigen in februari           

 

02 Neylan  gr 1/2B 

02 Jazz  gr 3B 

03 Elise  gr 1/2A 

04 Valentijn gr 5 

06  Jack                 gr 4 

07 Lou  gr 1/2B 

09 Delilah  gr 6 

11 Laïla  gr 3A 

13 Megan  gr 1/2B 

16 Yusuf  gr 7 

19 Davi  gr 3B 

20 Oumayma gr 1/2B 

22 Elif  gr 6 

25 Aymen  gr 8 

 

 

 

 

 

 

https://www.francescakookt.nl/wp-content/uploads/Groenten-muffins_zelf-maken_2.jpg


 

Wandeling van de maand 

 

De tocht van de duinmagier (5-9 jaar) 

Waar: De Hoep in Castricum 

Meer info https://www.pwn.nl/natuur/activiteiten/de-tocht-van-de-duinmagier-5-9-jaar 

 

Met een rugzak en een geheimzinnig logboek de duinen in. Volg de kaart en ontdek de geheime plekken van de 

Duinmagiër. Doe de spannende opdrachten uit het logboek en gebruik de speciale benodigdheden uit de 

rugzak. De rugtas is geschikt voor kinderen van 5 tot en met 9 jaar. 

Na een korte uitleg krijgt elk groepje een rugzak mee met opdrachten en bijbehorende materialen. 

Uitleenvoorwaarden 

De gastheer of gastvrouw van De Hoep controleert samen met u de rugzak met de materialen bij uitgifte en 

inname. Bij vermissing of beschadiging van materialen zijn de kosten voor rekening van de gebruiker. Per 

rugzakje kunnen er maximaal 4 kinderen op pad en minstens 1 begeleider. Maximaal aantal beschikbare 

rugzakken per ochtend/middag: 10. 

De Hoep sluit om 17.00 uur. Omdat de tocht ongeveer 2 uur 

duurt, adviseren wij u uiterlijk om 15.00 uur te starten. Op 

maandag is het niet mogelijk een rugtas te huren, want dan is het 

Bezoekerscentrum De Hoep gesloten. In de vakanties van de regio 

Noord, zijn wij wel geopend op maandag en zijn de rugtassen 

gewoon te huur. U kunt een reservering voor onze activiteiten tot 

op de dag van de boeking kosteloos annuleren wanneer u dit bij 

ons meldt. 

Het gebruiken van de activiteit is inclusief duinkaart, deze hoeft u hiervoor niet aan te schaffen. 

Boeken 

De tocht is te boeken door te mailen naar dehoep@pwn.nl of door Bezoekerscentrum De Hoep te bellen op 

0251-661066 of vraag ernaar bij de balie. De tocht is iedere dag van de week beschikbaar (behalve de 

maandagen) zolang de voorraad strekt. 

 

Kosten  

€ 8,- per rugtas (max 4 kinderen per rugtas). 

 

Tip! 

U kunt de tocht extra leuk maken door ook een (gratis) bezoekje te brengen aan ons bezoekerscentrum. 

 

https://www.pwn.nl/natuur/activiteiten/de-tocht-van-de-duinmagier-5-9-jaar
mailto:dehoep@pwn.nl

