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Kiekeboek geannuleerd 
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Eindtoets groep 8 20/04/2021 

Koningsspelen  

Datum is gewijzigd naar: 22/04/2021 

Meivakantie 24/04/2021 

  tot en met 

  09/05/2021 

Hemelvaartvakantie 13/05/2021 

  tot en met 

  16/05/2021 

Pinkstervakantie 22/05/2021 

  tot en met 

  24/05/2021 

 

Nieuwsbrief  

April 

2021 

Een nieuwe  

beginsituatie 

Op donderdag 22 april zullen er weer Koningsspelen 
gehouden worden (conform voorschriften RIVM). 
Het thema van dit jaar is: IK+JIJ=WIJ. 

 
Alle kinderen mogen verkleed komen in de  
Hollandse kleuren: oranje, rood, wit en blauw!  
 
 
Wat we precies gaan doen, blijft  
nog een verrassing. Wel kunnen  
wij al verklappen dat we na afloop  
natuurlijk iets lekkers hebben  
voor alle kinderen . 

 

In de klassen wordt al druk geoefend op het  
themalied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen.  
In dit vrolijke nummer wordt gezongen over samen 
zijn en dat iedereen mee moet kunnen doen.  

Want samen is tenslotte alles leuker. Het lied  
sluit hiermee aan op het thema van dit jaar.  
Oefent u ook alvast samen met uw kind?  

Klik hier voor de videoclip 

W: https://duynvaerder.meerwerf.nl/ 

F: https://www.facebook.com/Duynvaerder/ 

Bijlage nieuwsbrief:  

- Flyer MindZ kunstspeurtocht 

Koningsspelen 

Vanaf deze week hebben alle groepen een 'kei 
van de klas'. Deze prachtige keien hebben wij 
kado gekregen van de moeder van Lincoln uit 
groep 4! Monique, bedankt voor dit 'KEI-toffe' 
kado! 

Daarnaast zijn er ook kleinere keien met ons  
logo erop. Deze worden verstopt in Den Helder. 
Kent u de facebookactie 0223-keikado?  
De gevonden keien met ons prachtige logo  
kunnen worden ingewisseld voor een presentje 
op school!  

De keien worden op zeer korte termijn verstopt. 
U ontvangt hier natuurlijk nog een berichtje over 
via Social Schools en op onze Facebook-pagina!  

Een ‘kei-tof’ cadeau! 

In het nieuws wordt veel gesproken over de zogenaamde 
“onderwijsachterstanden” die kinderen hebben opgelopen door  
de Lockdown. Ook in het team hebben we hierover gesproken.  
Wij gaan ervan uit dat ieder kind en iedere ouder zijn best heeft  
gedaan om de lessen van school zo goed mogelijk te volgen en  
te maken.  

Wat de afgelopen periode aan kennisontwikkeling bij de  
kinderen heeft opgeleverd, hebben we tijdens de studiedag  
van 2 april bekeken aan de hand van de halfjaarlijkse Citotoetsen.  
Met deze afname bepalen we het nieuwe startpunt. 

In deze nieuwe beginsituatie kunnen we vervolgens kijken naar wat 
kinderen verder nodig hebben aan onderwijsaanbod en begeleiding. 
Of kinderen op cognitief vlak net zoveel hebben geleerd als anders, 
verschilt per kind.  

Sommige kinderen hebben baat gehad bij het afstandsonderwijs, 
anderen werken beter op school onder begeleiding van de leerkracht.  

Daarnaast hebben kinderen andere belangrijke vaardigheden  
geoefend zoals plannen, ICT-vaardigheden, kritisch denken  
en problemen oplossen. Ze hebben hun zelfstandigheid en  
doorzettingsvermogen vergroot. Deze dingen worden niet  
gemeten met de Citotoetsen, maar zijn wel net zo belangrijk 
voor de verdere ontwikkeling van het kind.  

In de groepen 1, 2 en 3  zijn we in maart gestart met de methode 
LOGO 3000. Hiermee bieden we, geïntegreerd in ons huidige  
onderwijsaanbod, extra woordenschat oefeningen aan. 

In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen met het taalprogramma 
Taalbos. Spelenderwijs oefenen de kinderen in het zelfstandig werk 
moment met woordenschat, spelling en begrijpend lezen.  

Om de lessen van rekenen meer betekenisvol te maken zijn er heel 
veel praktische hulpmiddelen aangeschaft. Ook zijn de lessen Rots en 
Water (sociaal emotionele ontwikkeling) weer van start gegaan in alle 
groepen. 

Door te spreken van ‘een verloren jaar’ doet men geen recht aan al 
deze ontwikkelingen. Dit jaar is in onze ogen dan ook zeker geen 
verloren jaar. Wij kiezen ervoor om positief naar de afgelopen tijd te 
kijken. Dat is voor ieder kind een stuk prettiger en doet recht aan 
ieders inzet. 

https://youtu.be/PCVjw1Qzh9o


01-04 Seäre gr 8 

04-04 Elaysho gr 1/2A 

05-04 Melle gr 1/2B 

07-04 Milando gr 3A 

08-04 Ami gr 1/2A 

09-04 Roya gr 7 

10-04 Hiyab gr 3A 

 Kenai gr 1/2B 

17-04 Rayden gr 4 

19-04 Fernando gr 1/2B 

21-04 Merlina gr 7 

22-04 Muaad gr 1/2A 

26-04 Nihal gr 1/2A 

27-04 Dani gr 1/2B 

28-04 Ristom gr 4 

01-05 Biryar gr 6 

 Destiney gr 1/2A 

 Moussa gr 1/2B 

05-05 Florinda gr 8 

10-05 Damir gr 6 

Team Sportservice organiseert samen met handbalvereniging JHC een voorronde voor  
het NK Stoepranden. De voorronde voor Den Helder spelen we maandag 3 mei op de  
handbalvelden van JHC. Klik hier voor een filmpje met een uitleg over hoe het spel 

 
Wie mogen er mee doen? 

- De voorronde voor het NK in Julianadorp is alleen weggelegd voor jeugd tussen 6 en 14 jaar.
- Er zijn twee categorieën: 6 tot en met 10 jaar & 11 tot en met 14 jaar.  
 
Per gemeente stromen twee kinderen uit beide categorieën door naar de landelijke finale. 
Op dit moment is het nog niet bekend waar en in welke vorm de finale plaatsvindt, maar  
het zal op een zondag in september zijn.  
 
Let op: vooraf inschrijven is verplicht. Klik hier om uw kind(eren) aan te melden. 

Bericht Team Sportservice  

Den Helder: NK Stoepranden 

(een aantal van) onze eiertikwinnaars! 

https://www.youtube.com/watch?v=twc-zGEl_Kw
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=125&types%5B0%5D=135&sort=name

