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Start CITO 13-01-2020 

Schooljudo 
elke di: gr 3,4,6,7 & 8 

elke woe: gr 1,2 & 5 

28-01-2020 
tot en met 

19-02-2020 

Carnavalsviering 

(binnenkort meer info) 
14-02-2020 

Voorjaarsvakantie 

15-02-2020 
tot en met 

23-02-2020 

Studiedag,  

groep 1 t/m 8 vrij 
24-02-2020 

Start JSP 2 02-03-2020 

Start themaperiode 2 09-03-2020 

Studiedag,  

groep 1 t/m 8 vrij 
11-03-2020 
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In de week van 28 januari zullen de leerlingen  
starten met de lessen van Schooljudo. De lessen 
zullen op dinsdagen en woensdagen plaatsvinden.  

Schooljudo helpt leerkrachten al 15 jaar bij het 
creëren van een veilige en fijne sfeer binnen de 
groep. De judolessen worden op speelse wijze  
verzorgd door een Entretrainer, zo wordt een  
judoleraar genoemd.  

Aan de kinderen worden  
de Schooljudo waarden  
geleerd: vertrouwen,  
samenwerken, respect,  
beheersing, weerbaarheid,  
discipline en plezier.  

Ook de leerkracht besteedt  
tijdens het lesgeven  
aandacht aan deze waarden,  
door bijvoorbeeld beweeglessen,  
praatplaten en filmfragmentjes.  

 Dit jaar staat de waarde 
 ‘samenwerken ’ centraal. https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Schooljudo 

Beste wensen! 

Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor  
het slapen gaat een mooi verhaal voorleest of  
overdag samen een prentenboek bekijkt, er  
worden herinneringen voor het leven gemaakt.  
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect  
op woordenschat, spelling en tekstbegrip.  

Op 22 januari wordt er in de bibliotheek en in  
de boekenwinkels gestart met de Nationale  
Voorleesdagen. Op verschillende manieren  
besteden zij aandacht aan voorlezen.  
Laat u zich ook inspireren?! 

CITO 

We hebben het jaar 2019 samen afgesloten  
met een super gezellige kerstviering, prachtige  
outfits en overheerlijk eten. 

Wij hopen dat u een fijne kerstvakantie heeft gehad 
en wij wensen u het beste voor 2020! 

Veel basisscholen beschikken over een LVS 
(leerlingvolgsysteem). Een LVS omvat de gehele  
basisschoolperiode van uw kind en bestaat uit een 
set van methodeonafhankelijke, genormeerde  
toetsen. Deze toetsen betreffen vooral de  
instrumentele vaardigheden; lezen, spellen,  
rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.  

Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht 
meten in hoeverre uw kind de leerstof van een  
bepaald leerjaar beheerst en op welke onderdelen 
eventueel extra oefening of uitleg nodig is.  

Wij toetsen de leerlingen tweemaal per schooljaar. 
De eerste toets ronde van dit schooljaar vindt deze 
maand plaats. Wij doen dit met de CITO toetsen van 
het LVS, niet te verwarren met de CITO-eindtoets 
die eind april in groep 8 wordt afgenomen. 

Nationale Voorleesdagen 

Uit de verschillende media heeft u kunnen  
vernemen dat de onderwijsbonden zich grote zorgen 
maken over het basisonderwijs in Nederland en dat zij 
hebben opgeroepen tot een tweedaagse staking. Meer 
informatie hierover leest u in de brief van Stichting 
Meerwerf (zie de bijlage bij deze nieuwsbrief).  

Wij zullen u uiterlijk maandag 20 januari a.s.  
informeren of onze school ook gesloten zal zijn  
tijdens de tweedaagse staking. 

Staking 
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VERJAARDAGEN: 

4-jan Delano gr 6   21-jan Sevana gr 5A 

 Najéha gr 1/2A    Djayden gr 5B 

7-jan Ryan gr 4   23-jan Migëul gr 4 

10-jan Densly gr 1/2A   27-jan Alex gr 1/2B 

12-jan Hugo gr 5A   28-jan Samer gr 1/2B 

15-jan Lizzy   29-jan Amber gr 7 

18-jan Koen gr 6   30-jan Mena gr 4 

 Shelena gr 3   1-feb Loveth gr 7 

19-jan Robin gr 3   2-feb Jessy gr 5A 

20-jan Kyra gr 1/2A    Meira gr 1 

   10-feb Tess gr 4 
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In de kerstvakantie hebben de teams van Thorbecke enorm hun best 
gedaan met het schoolbasketbal toernooi!  

Er zijn wedstrijden gewonnen, maar helaas ook  
verloren. Dat mocht de pret niet drukken.  
Het waren erg gezellige, sportieve dagen.  

Goed gedaan! 

Inschrijven: 

Wilt u één van uw kinderen in laten 

schrijven op onze school (bijvoorbeeld 

voor volgend schooljaar)? Vraag dan  

om een set inschrijfformulieren bij  

de administratie of bij de directie! 

Schoolplein 

We hebben dringend hulpouders nodig om buiten  
op het schoolplein toezicht te houden. 

Het gaat om de tijden:  
van 12:00 tot 13:15 uur.  

Uiteraard staat er een vergoeding tegenover, per keer 
dat u kunt helpen. Eenmaal in de week is ook prima.  

Alle kleine beetjes helpen! Uiteraard zijn we erg blij met 
de hulpouders die zich al aangemeld hebben! 

 

 

 

Schoolvoetbal 

We zijn weer uitgenodigd door de KNVB om mee te doen 
aan het schoolvoetbaltoernooi.     

De data zijn woensdag 25 maart en 1 april, de finales op  
8 april, als uitwijkdatum staat 22 april.  

Wij hebben vandaag van de organisatie van het  
schoolvoetbal doorgekregen dat speeldag 15 april komt 
te vervallen! 

Volgende week maandag krijgen de kinderen de  
gelegenheid om zich voor het toernooi op te geven.  
We hopen dat het evenals het vorig schooljaar een  
groot succes zal zijn! 

Uiteraard kunnen we niet zonder uw hulp en zijn we  
dan ook op zoek naar enthousiaste trainers/coaches. 
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij de leerkracht 
van uw kind! 

EU-Schoolfruit 

uitdeeldagen: 

Maandag 

Donderdag 

Vrijdag 

(voorlopig) 

Schoolbasketbal Hulp gezocht! 

Open avond, middelbare scholen 

Mavo aan Zee woensdag 15 januari   18:00 - 20:00 uur 
Beroepsond. aan Zee donderdag 16 januari   18:00 - 20:00 uur 
Junior College woensdag 22 januari  18:00 - 20:00 uur 
Lyceum aan Zee woensdag 22 januari   18:00 - 20:00 uur 
De Pijler donderdag 16 januari   17:30 - 20:30 uur 
Clusius College vrijdag 24 januari  18:30 - 21:00 uur 
Maritieme Academie woensdag 29 januari  18:00 - 21:00 uur  


