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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het is deze week gelukt om alle groepen op 
school te hebben. Natuurlijk waren er nog 
wel leerlingen die thuis moesten blijven 
i.v.m. quarantaine maar voor de meesten 
gold dat er weer een  “gewone” schoolweek 
was. Er is gezwoegd op de Citotoetsen voor 
rekenen, taal en lezen. Het team gaat 
morgen tijdens de studiedag de toets- 
resultaten analyseren en nieuwe plannen 
van aanpak maken. Voor leerlingen die de 
afgelopen 2 weken ziek zijn geweest zullen 
we inhaalmomenten organiseren om de 
toetsen alsnog te kunnen maken. 
De Cito toetsresultaten krijgt u als bijlage bij 
het rapport dat volgende week mee naar 
huis komt. 
 
 
Intekenen rapportgesprekken 
De rapportgesprekken zijn van 14 tot en 
met 18 februari. Er zijn 2 
gespreksmiddagen, op dinsdag- en op 
woensdagmiddag. Op dinsdag 15 februari 
hebben de leerlingen een lesvrije middag. 
Vanaf komende woensdag 9 februari kunt u 
zich inschrijven voor een rapportgesprek via 
de ouderportal. U krijgt hierover van de 
groepsleerkracht bericht. Ouders met 
meerdere kinderen op school krijgen als 
eerste de gelegenheid om in te tekenen, dit 
omdat zij dan meer mogelijkheid hebben 
om aansluitend in te plannen. De andere 
ouders kunnen vanaf donderdag 10 februari 
intekenen. 
Van de groepsleerkracht krijgt u ook te 
horen of de gesprekken online zijn of fysiek 
op school. 
 
Na de Citotoets…… 
is er weer tijd voor iets nieuws: 
 
Beeldhouwen op school 
De groepen 6-7-8 op de Uithof krijgen 
volgende week een gastles beeldhouwen. 
 

 
 
 
 
 
Marijke Bolt gaat beeldhouwen uit 
speksteen, mergel  of een andere 
zachte steensoort. Een brok ruwe 
steen, daar kan iets moois uit 
gemaakt worden .  
 

 
 

 
Rijksmuseumbezoek. 
Op vrijdag 11 en 18 februari gaan de 
groepen 6-7-8 naar het Rijksmuseum 
met de museumbus. Het belooft een 
bijzonder bezoek te worden, wellicht 
kunnen ze een glimp opvangen van 
de replica in wording van de 
Nachtwacht. ( uit de serie Geheim 
van de Meester) 
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Neo 1 
Project Vieringen de wereld rond 
Dit jaar hebben we project Vieringen de 
wereld rond gedaan. Tijdens dit project 
hebben we veel over feesten geleerd. Zo 
leerden we over Diwali. Dit is het feest van 
licht in India. Ook leerden we over de dag 
van de doden. Dit vieren ze in Mexico. Dan 
worden alle doden herdacht. Shichi go san 
is een feest uit Japan. Dit is voor kinderen 
die 7, 5 of 3 jaar zijn. Die gaan dan naar de 
tempel.  
We hebben veel dingen geschreven en 
gemaakt bij het project. Het leukste om te 
maken was een drakenslinger voor het 
Chinees Nieuwjaar.  
Het project is nu bijna klaar. Dat is stom 
want het is het allerleukste project ooit. 
Groetjes Laura en Elias uit NEO 1 

 

 
 
 
Schoolvoetbal: 

 
Meester Theo is druk bezig geweest met het 
maken van de teams voor het jaarlijkse 
schoolvoetbal. Laten we hopen dat het dit 
jaar doorgaat. 
In de bijlage staan de opgegeven teams. 
De eerste ronde is vlak na de 
voorjaarsvakantie voor de jongens uit de 

groepen 7 en 8.  Mocht dit door de 
weeromstandigheden niet doorgaan 
volgt er z.s.m. een andere datum. 
Alle wedstrijden worden gespeeld op 
woensdagmiddag op de velden van  
FC Almere,  meestal tussen 14.00-
17.00 uur.   
 
NB: De organisatie van het 
schoolvoetbaltoernooi ligt niet in 
handen van de school. De naam 
‘school’ voetbal doet misschien 
anders denken, maar de organisatie 
van deze sportactiviteit ligt in handen 
van de betreffende sportclub ( ASC 
Waterwijk en FC Almere) . Dit 
betekent dus ook dat er alleen 
leerkrachten aanwezig zullen zijn die 
uit eigen interesse komen kijken naar 
de wedstrijdjes. Het coachen van een 
team of het fluiten van een 
wedstrijdje valt onder de 
verantwoordelijkheid van de ouders 
van de deelnemende leerlingen. 
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