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EEN NIEUW JAAR…2018! 

De eerste week op school zit er alweer op. We 

starten deze nieuwsbrief graag met u en de 

kinderen een goed, gezond én leerzaam 2018 te 

wensen! 

 

CITO TOETSEN…lekker uitgerust? 

De komende twee weken worden de Leerling Volg 

Systeem toetsen van Cito afgenomen in bijna alle 

groepen (m.u.v. de allerjongsten). Alle kinderen willen 

de LVS toetsen natuurlijk zo goed mogelijk maken. U 

helpt de kinderen het best door te zorgen voor een ontspannen sfeer, 

voldoende nachtrust en een goed ontbijt. Wij toetsen de kinderen – net als 

vorig jaar - op niveau. Een te moeilijke of te makkelijke toets geeft geen goed 

beeld van wat een leerling daadwerkelijk kan. Voor Spelling kan het zijn dat 

uw zoon of dochter in een andere groep het dictee volgt. Voor alle andere 

vakken zijn de kinderen altijd in hun eigen lokaal aan het werk. Wij zorgen 

uiteraard voor een evenwichtige verdeling van de toetsen over de dagen. 

Fijn als u, in verband met de toetsen, eventuele ortho-, tandarts- en 

doktersbezoeken zo min mogelijk in de ochtend afspreekt!  

 

MUZIEKLESSEN OP DE VINK 

Wat een boel vrolijke gezichten afgelopen maandag bij de eerste muziekles 

van meester Maurien! Iedere maandag krijgen alle groepen van hem 

muziekles. De reacties waren bijzonder enthousiast. Enorm leuk om te zien! 
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SCHOOL SCHAAK TOERNOOI 

Morgen is het weer zover. Het jaarlijkse 

School Schaak Kampioenschap van 

Voorschoten. Wat het gaat worden weten 

we nu nog niet, maar dat De vink goed is 

vertegenwoordigd…dat is wel zeker! Er 

doen 6 teams mee van 4 kinderen. Wat fijn, 

zoveel animo! We wensen de kinderen veel 

succes en bedanken hierbij alvast de begeleidende ouders. Heeft u zin te 

komen kijken? De wedstrijden starten om 13.00 uur en het toernooi duurt tot 

ongeveer 17.00 uur. 

 

PORTFOLIOMAPPEN MEE NAAR SCHOOL 

Vanaf maandag mogen de Portfolio’s van de kinderen 

weer ingeleverd worden. We willen de mappen uiterlijk 

vrijdag 26 januari op school hebben, dan hebben de 

leerkrachten de tijd om alles in orde te brengen vóór de 

rapportgesprekken (deze staan gepland op donderdag 8, 

maandag 12 en woensdag 14 februari). U krijgt binnenkort de mogelijkheid in 

te schrijven voor het rapportgesprek. Dit gebeurt via Social Schools. 

 

GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE 

Is uw kind fan van geschiedenis en archeologie? Dan willen we hen het  

volgende niet onthouden:  

De Museum Jeugd Universiteit in het RMO (Rijks Museum van Oudheden) is er 

voor fans van geschiedenis en archeologie. Als je véél meer wilt weten over de 

oude Egyptenaren, bijzondere archeologische 

vondsten of de Assyriërs dan wat je er op school 

over hoort, dan is het écht iets voor jou. 

Er zijn middagcolleges voor kinderen van 10-12 jaar 

en ochtendcolleges voor kinderen van 8-10 jaar.  

Klik op deze link voor meer informatie. 

  

https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/spijkerschrift-prehistorische-zwaarden-en-hierogliefen-10-12-jaar/
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LEEFSTIJL  

Vanaf januari staan de Leefstijllessen in het teken van de volgende 2 thema’s. 

Thema 3: Ken je dat gevoel? (over gevoelens)  

Bannertekst: “Dat voelt zo…”  

Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of 

vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en 

begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van 

hun eigen gevoelens en ze te leren die van anderen te herkennen. Daarnaast 

beschikken kinderen vaak (nog) niet over voldoende woordenschat om precies 

aan te kunnen geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn, 

maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, 

kunnen ze niet verwoorden. In dit thema breiden kinderen daarom ook hun 

emotionele woordenschat uit.  

 Thema 4: Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)  

Bannertekst: “Ik ben trots op mezelf”  

Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen 

door te werken aan een positief én realistisch zelfbeeld: jezelf kennen, weten 

wat je kunt en wilt, maar ook wat je (nog) niet kan. Dit wordt gekoppeld aan 

verantwoordelijkheid nemen. Om zelfvertrouwen op te bouwen is het 

belangrijk dat kinderen zich geborgen weten en waardering krijgen van 

mensen uit hun directe omgeving. In de laatste les in dit thema komen de 

verschillen en overeenkomsten tussen gezinnen naar voren.  

 

 

 

 

TOT SLOT… 

…wensen we u natuurlijk weer een heel fijn weekend!  

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Vink  


