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Data

24 januari t/m
4 februari

Activiteiten kalender

Cito’s

Elke donderdag Activiteit op het schoolplein voor kinderen
en vrijdag
van 4 t/m 12 jaar, door LINK en de
vanaf
Sportkoepel
14:30uur

Bestemd voor

Unit 4/5/6 en 7/8
Leerlingen en
kinderen uit de
Singelwijk (de
buurt)

Beste ouders,
Voor u ligt de PIPO van 20-01-2022. Het nieuwe jaar is begonnen. We hopen op een fijn en
voorspoedig jaar.
Even een paar belangrijke zaken op een rij:
We zijn blij dat de scholen na de vakantie gewoon weer open zijn gegaan. Hopelijk kunnen we
jullie als ouders binnenkort ook weer welkom heten. Ik houd jullie op de hoogte.
Op school liggen zelftesten klaar voor de leerlingen. Als jullie een test mee naar huis willen
stuur de leerkracht een berichtje via Basisonline of geef een briefje mee. De leerkrachten geven
uw kind dan een zelftest mee naar huis.
We merken ook de eerste week al dat een aantal kinderen te laat op school is. Van 8.20 uur tot
8.30 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Om 8.30 uur starten de lessen. Wees op tijd!
Graag maak ik u er op attent dat kinderen met griepverschijnselen thuis moeten blijven. Hierbij
horen keelpijn, buikpijn, hoofdpijn en al dat soort zaken. Blijf daar ook als ouder scherp op. Het
verslaan van de pandemie doen we met zijn allen.
Elke donderdagmiddag na schooltijd is er vanaf 14.30 uur een programma op het schoolplein
voor jeugd in de basisschoolleeftijd. We willen hiermee kinderen een leuke activiteit bieden en
van ons plein een fijnere plek om te spelen maken. De activiteit wordt begeleid door
Jongerenwerk LINK en de Sportkoepel. Verder hopen wij dat dit een aanzet is om op meer
dagen activiteiten te hebben op het plein in samenwerking met buurtbewoners en andere mensen
die hierin een rol willen spelen. Voor vragen of reacties kunt u telefonisch terecht of via
r.homan@opspoor.nl.
Voor het acteule programma vanuit De Sportkoepel voor de jeugd in Edam kijk op
www.kansrijkedamvolendam.nl .
We hebben een nieuwe School Maatschappelijk Werker. Haar naam is Maartje Smits. In de
volgende PIPO zal zei zich nader aan jullie voorstellen.
Namens het team,
Remco Homan

Unit 1/2/3

Hallo allemaal,
Iedereen een gelukkig nieuwjaar toegewenst.
Wat fijn om iedereen weer op school te zien, na zo een lange kerstvakantie.
We zijn in unit 1-2-3 van start gegaan met het thema noordpool/zuidpool.
Op de blauwe groep is er een echte iglo-hoek met ijsblokken en in groep 3 hebben we al een
tekst gelezen over de noordpool.
Om de klas leuk aan te kleden, zijn er al leuke knuffels en spullen meegenomen, dank jullie wel!

In groep 3 hebben wij afgelopen week veel geoefend met de verliefde harten.
Verliefde harten zijn twee getallen die samen 10 vormen.
Om dit op een leuke en gezellige manier te automatiseren ( dat je het meteen weet) zijn er heel
veel spelletjes gespeeld deze week. Ganzenbord, memory, draai aan het rad spel en een
dobbelspel zijn een paar voorbeelden hiervan.

Met taal hebben wij bijna alle letters geleerd en dat moet gevierd worden! Op maandag 24
januari hebben wij dan ook een letterfeestje!

Groetjes van juf Laura, Sandra, Marieke en Janneke
telefoonnummer: 0299 - 367136
email:
j.keeman@opspoor.nl juf Janneke
l.vanderpol@opspoor.nl juf Laura
s.streefkerk@opspoor.nl juf Sandra
m.groen@opspoor.nl juf Marieke
Via Ouderportaal kunt u ons ook bereiken. Wij sturen hierin ook informatie, foto’s en de
nieuwsbrief PIPO wordt via het ouderportaal gestuurd! Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft.
Unit 4/5/6
Na een heerlijke vakantie zijn we in unit 4-5-6 allemaal weer keihard aan het werk. Na het delen
van de leuke, mooie, gezellige en soms ook wat minder fijne vakantieverhalen, hebben we de
draad weer opgepakt en duurde het niet lang voor iedereen weer in het schoolritme zat. De
afgelopen twee weken, maar ook de komende twee weken zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor cito.
Volgende week en de week daarop. Dus van 24 januari tot 4 februari worden de cito toetsen
afgenomen.
Om de kinderen hier goed op voor te bereiden, oefenen we in de klas met DMT lezen, dictees
schrijven, verhaalsommen oplossen en met de vraagstelling van begrijpend lezen. De focus ligt
hierbij vooral op de aanpak niet op het antwoord.
Deze toetsen zijn een moment opname en bekijken wat de ontwikkeling over een half jaar
geweest is. Omdat deze toetsen maar 2x per jaar worden afgenomen en vrij intensief zijn, kan
het zijn dat de kinderen wat sneller moe zijn. Goed uitgerust een toets maken scheelt al een
heleboel wanneer je jezelf voor langere tijd moet concentreren.

Voor de vakantie hebben de kinderen zelf het volgende thema gekozen. Het nieuwe thema is een
terugkerend, maar geliefd thema namelijk: dieren. De kinderen hebben een dier gekozen en
bedacht wat ze over dit dier willen leren. Dat gaan we dan opzoeken en tot een eindproduct
verwerken. Wat dat eindproduct gaat worden is nog niet duidelijk, want dat is aan de kinderen
zelf. Wel worden er originele dieren gekozen zoals een duif, uil, olifant en beer. Maar ook de
standaard dieren als de leeuw, haai en het paard doen mee.

Groetjes van
Juf Jamela, juf Emma en juf Fenna
Unit 7/8
Beste ouders en verzorgers,
Het nieuwe jaar is al een tijdje van start gegaan en zo is unit 7/8 weer rustig aan opgestart. Unit
7/8 gaat de komende tijd zich richten op meer zelfstandigheid. Dit betekent dat de kinderen
meer kunnen gaan inplannen op hun weektaak, toetsen en belangrijke data bij gaan houden in
hun agenda en wat leerwerk mee naar huis gaan krijgen. De komende weken kunnen zij rustig
opstarten met het leren van Engelse woordjes. Het is de bedoeling dat zij deze leren van
Nederlands naar Engels en van Engels naar Nederlands. Ook is het nieuwe thema van start
gegaan ‘het brein’. Tijdens dit thema leren de kinderen alles omtrent de functies van het brein,
maar ook hoe de kinderen het beste kunnen leren en welke manieren van leren er allemaal zijn.
Verder hebben de kinderen de komende twee weken citotoetsen. Voor groep 8 alweer de laatste
van hun schoolcarrière! Elke dag nemen wij een deel af, zodat er alle tijd en rust is om goed
tewerk te gaan! De eerste week richten wij ons vooral op rekenen en begrijpend lezen en de
tweede week op lezen en spelling.

Tot slot nog een aantal belangrijke data/ items:
• De kinderen hebben voor de verwerkingsstof van Spelling oortjes of een koptelefoon
nodig
• Donderdag 27 – 1: Staat Juf Marga voor de klas, Kelvin heeft een cursus dag
• Vrijdag 11 – 2: Krijgen de kinderen hun rapport mee! Het liefst voor de voorjaarsvakantie
weer terug op school!
Met vriendelijke groet,
Marga en Kelvin

Zelftesten
Op school zijn zelftesten aanwezig.Indien u uw kind wilt testen op corona vraag dan aan de
leerkracht of uw kind een zelftest kan meekrijgen van school.
Pipo
De Pipo zal voortaan 1 keer in de 4 weken verschijnen. Dit betekent niet dat u geen informatie
meer zult ontvangen van wat er allemaal plaatsvindt op school.
De leerkrachten zullen echter regelmatig foto’s op het ouderportaal plaatsen, zodat u meekrijgt
wat er in de unit, klas en school gebeurt.
Ook zal de directie en het team u geregeld berichten via ouderportaal en u op de hoogte houden
van alle belangrijke zaken en activiteiten.
Jaarrooster
Onderstaand nogmaals het overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar (jaarrooster)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Zomervakantie
Studiedagen

Vrije dagen/feestdagen
Goede Vrijdag
2de Paasdag
Suikerfeest
2de Pinksterdag
Sinterklaasviering
Kerstviering

16-10-2021 t/m 24-10-2021
25-12-2021 t/m 09-01-2022
De kinderen zijn vrijdag 24-12-2021 om 12.00uur vrij
19-02-2022 t/m 27-02-2022
23-04-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
16-07-2022 t/m 28-08-2022
08-09-2021
15-10-2021
10-01-2-22
15-02-2022
20-06-2022
15-04-2022
18-04-2022
valt in de meivakantie
06-06-2022
03-12-2021 (vrijdag)
De kinderen zijn vrijdag 3-12-2021 om 12.00uur vrij
23-12-2021 (donderdag)

Schoolfotograaf
Zwemles
Unit 7/8
Unit 4/5/6
Groep 3

12-11-2021 (vrijdag)

30-08-2021 t/m 27-09-2021 (maandag 13.00-13.45)
04-10-2021 t/m 08-11-2021 (maandag 13.00-13.45;
22-10 vakantie)
15-11-2021 t/m 13-12-2021 (maandag 13.00-13.45)

Cito’s

24-01-2022 deze week
31-01-2022 deze week
16-05-2022 deze week
24-05-2022 deze week

Ouderinloop

13-10-2022 (woensdag 13.00-14.00)
15-12-2022 (woensdag 13.00-14.00)
13-04-2022 (woensdag 13.00-14.00)
06-07-2022 (woensdag 13.00-14.00)

Rapport mee

11-02-2022
01-07-2022

Volgende PIPO verschijnt over 2 weken

MR
mr@pirdam.nl

Ouderraad
Bankrek.:
NL32RABO0175247439

