
 

Nieuwsbrief 9        BB1 en BB2                                        vrijdag 11 januari 2019 

 
 
Citotoetsen en oudergesprekken 
Met vliegende start 2019 in. Deze week zijn we gestart met de Cito-toetsen voor de schoolverlaters, 
komende week starten ook de overige leerlingen met deze toetsen. Voor onze schoolverlaters zullen 
op donderdag 24 januari , tijdens het oudergesprek, de laatste toetsen en het definitieve 
schooladvies besproken worden met leerlingen en ouders. 
In februari worden de ouders van de groep 6 en groep 7 leerlingen uitgenodigd voor het OPP-
gesprek. 
 
Voortgezet onderwijs/Open Dagen 
De komende periode openen de voortgezet onderwijsscholen tijdens de Open Dagen hun deuren. 
Geïnteresseerde ouders/leerlingen kunnen dan kennismaken met het VO.  
Het is raadzaam om voorafgaand aan een bezoek contact op te nemen met school om af te stemmen 
of de betreffende VO-school ook daadwerkelijk bij het profiel van uw kind past.  
De data van de Open Dagen vindt u op de websites van de betreffende scholen. 
 
Wisselen gymdagen 
Om organisatorische redenen zullen we de gymlessen van de Bovenbouwgroepen moeten 
omwisselen. Dat betekent dat vanaf 21 januari BB1 op dinsdagmiddag gaat gymmen en BB2 op 
maandagmiddag. Ook willen we u erop attent maken dat de leerlingen regelmatig hun gymspullen 
vergeten. Fijn als u ze hier nog even aan helpt herinneren. 
 
Nationale voorleesdag 
We willen graag het samen plezier beleven aan lezen en voorlezen centraal stellen. Leerlingen van de 
bovenbouw zijn  gevraagd om deze dag te gaan voorlezen aan kinderen in de onderbouw en 
middenbouw. Zie ook flyer. 
 
Popsong 
Zoals u al weet zijn de kinderen druk bezig geweest om met de groep een popsong te maken. Deze 
gaan de leerlingen op donderdag 24 januari inzingen in een echte studio bij Art4U. Hierop volgend 
krijgen de kinderen presentatielessen, zodat ze over enkele weken zelfverzekerd op het podium in de 
Schalm zullen staan. Deze voorstelling is voor en door leerlingen met meerdere bovenbouwgroepen  
van Veldvest-Scholen. 
 
Planning BB 1 en 2 

Dinsdag/donderdag januari: POPSONG 

Maandag 21 februari: schoolverlaters krijgen Onderwijskundig Rapport mee naar huis.  

Woensdag 23 januari: nationale voorleesdag 

Donderdag 24 januari: ouderavond schoolverlaters 

Woensdag 30 januari: studiedag, leerlingen vrij 

Dinsdag 19 februari; optreden popsong in de Schalm 

Vrijdag 22 februari; kindrapport mee 

Dinsdag 26 en donderdag 28 februari: oudergesprekken voor groep 6 en 7 leerlingen 

 
Fijn weekend! 
Leerkrachten Bovenbouw 
 



Voorleesdag 23 januari  

Op woensdag 23 januari start de week van de Nationale Voorleesdagen. Ook 

op onze scholen besteden we hier aandacht aan. Kinderen van groep 6-7-8  van 

EigenWijs of BB groepen van de Verrekijker mochten zich opgeven om voor te 

gaan lezen in de onder- en middenbouw groepen. We hebben veel vrijwilligers 

gevonden die dit leuk vinden. Deze kinderen oefenen een verhaal of een stuk 

uit een boek en gaan dit op 23 januari aan een groepje kinderen voorlezen. Het 

verhaal is gekozen door leerkrachten van de groepen waar voorgelezen wordt.  

Het doel van deze activiteit is het vergroten van het leesplezier bij kinderen. 

Het leesplezier is ontzettend belangrijk voor de leesontwikkeling van kinderen. 

Misschien kunt u als ouder deze dagen ook een extra verhaaltje voorlezen aan 

uw kind of uw kind u eens voor laten lezen.  

Veel leesplezier!  
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