
NIE UWSBRIE F  F E BRUARI
FILOSOFIE EN MEER

Agenda
 
7 februari 
Blacklight disco
 
10 en 11 februari  
Contactavonden  
groep 1 t/m 8

11 februari 
Groep 7 naar De Hooizolder 
 
17 februari 
OR-vergadering; aanvang 19.30 uur 
 
21 februari 
Studiedag; alle leerlingen vrij

22 februari t/m 1 maart 
Voorjaarsvakantie

2 maart 
Nieuwsbrief maart

Groep 7 is druk bezig met het kunstwerk 
“Fantasiewereld, op weg naar een boek”.

Filosoferen met kinderen.
Ieder jaar besteden we in februari tijd aan filosoferen 
met kinderen. Dit levert verrassende gesprekken op, 
want hun redeneringen zijn namelijk vaak ontroerend, 
origineel, creatief of soms verbazingwekkend slim. 
Filosoferen is samen leren nadenken, samen zoeken 
naar antwoorden op vragen, luisteren naar een ander 
en dan zelf een mening geven. Een filosofisch gesprek 
is wat anders dan een kringgesprek. Het gaat over één 
onderwerp of één vraag. 
Filosoferen vergroot het taalbegrip van kinderen.



Adviesgesprekken  
In november 2019 hebben de leerlingen van groep 8 de  
Drempeltoets gemaakt. 
De resultaten, waar we dik tevreden over zijn, werden al met de  
ouders besproken. 
Nu is het tijd voor de adviesgesprekken. 
Deze staan op maandag 10 en dinsdag 11 februari op het  
programma en de ouders/verzorgers èn de leerlingen uit groep 8 zijn 
hier inmiddels voor uitgenodigd. 
De uitslag van de Drempeltoets is echter niet alleen bepalend voor 

het schooladvies. Het schooladvies wordt door de leerkrachten van groep 8, samen met de schoolleiding, 
vastgesteld. Dit schooladvies wordt gebaseerd op de jarenlange relatie tussen de leerling en de school, de 
rapportages in het leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkrachten en de drempeltoets.  
Het schooladvies wordt al in februari, dus vóór het afnemen van de eindtoets, gegeven. 
Onze school werkt met de IEP-eindtoets, die dit jaar afgenomen wordt op dinsdag 14 en woensdag 15 april. 
De uitslag van deze eindtoets heeft nu minder gewicht en geldt als second opinion. 
De score op de eindtoets moet het schooladvies bevestigen. Een betere uitslag van de eindtoets ten  
opzichte van het schooladvies, leidt tot een verplichte heroverweging van het schooladvies.  
Uiteraard worden de ouders bij deze heroverweging betrokken. 
Een slechtere toetsuitslag heeft geen invloed op het schooladvies.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 staan ook op maandag 10 en dinsdag 11 februari op het  
programma. Vorige week heeft u hier de uitnodiging voor ontvangen en uiterlijk woensdag 5 februari  
moeten de antwoordstrookjes in ons bezit zijn. Vervolgens ontvangt u van ons bericht op welke dag en  
tijdstip u verwacht wordt voor het 10-minutengesprek.

Moppereend
Moppereend was het literaire thema van de maand januari. Ter ere van de 
start van de Nationale Voorleesdagen werd het verhaal van deze eend met zijn 
vele vriendjes uitgespeeld door een deel van het team van onze school. 
Het thema sluiten we in stijl af, na regen komt immers zonneschijn, met een 
blacklight-disco op vrijdagavond 7 februari. Alle kinderen hebben hier een 
uitnodiging voor ontvangen.

Studiedag
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle kinderen op vrijdag 21 februari vrij. 
Van zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020 is het voorjaarsvakantie. 



De Kunstbus voor groep 7
In september 2019 won Roos Gelens (gr.7) de schilderwedstrijd voor kinderen 
tijdens het Living Statues and Art Festival en verdiende voor de school een 
cheque ter waarde van €500,=.
In overleg met Roos en Amy, die ook deelnam aan deze wedstrijd, hebben 
we afgesproken om het geld te besteden aan een kunstproject voor groep 7. 
Onder leiding van mevr. Ankie de Groot van Stichting De Kunstbus is groep 7 
momenteel druk bezig met het maken van een wandsculptuur getiteld  
“Fantasiewereld op weg naar een boek”.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Hieronder alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021.
Overige vrije dagen, zoals bijvoorbeeld de studiedagen voor het personeel,  
zijn hierin nog niet opgenomen. 

Herfstvakantie za 17-10-20 t/m  zo 25-10-20
Kerstvakantie za 19-12-20 t/m  zo 03-01-21
Voorjaarsvakantie za 20-02-21 t/m  zo 28-02-21
Paasvakantie vr 02-04-21 t/m  ma 05-04-21
Meivakantie za 24-04-21 t/m  zo 09-05-21
Hemelvaart do 13-05-21 t/m  vr 14-05-21
Pinksteren ma 24-05-21
Zomervakantie za 17-07-21 t/m zo 29-08-21

Stichting Kinderpostzegels Nederland
De Stichting Kinderpostzegels Nederland reikte ons het certificaat “Superschool” uit,  
omdat we al meer dan 25 keer deelnamen aan de Kinderpostzegelactie.
In 2019 leverde de actie 9,4 miljoen euro op, waarmee weer heel veel kinderen  
geholpen konden worden.
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Programma SOJS voor in de voorjaarsvakantie 

Maandag 24 februari: schilderij met tape.
We gaan bij deze activiteit aan de slag met schilderstape en verf.  
Wil jij ook zo’n mooi schilderij maken en ben je tussen de 8 en 14 jaar,  
meld je dan snel aan via; michael@sojs.nl want vol=vol! 
De activiteit wordt aangeboden van 10:00 - 12:00uur. Voor maar €2 ben je er  
al bij in het mooie eetcafé van Elektra.  

Maandag 24 februari: Spijkerschilderij maken. 
Een schilderij van verf kennen we allemaal. Maar heb je weleens een schilderij gezien dat gemaakt is van 
spijkers en wol? Ben je nieuwsgierig en wil jij ook zo’n mooi kunstwerk maken? Ben je tussen de 8 en 14 jaar, 
geef je dan snel op via; michael@sojs.nl want vol=vol! De activiteit wordt aangeboden van 13:00 - 15:00uur. 
Voor maar €2 ben je er al bij in het mooie eetcafé van Elektra. 

Dinsdag 25 februari: Reis rond de wereld.
We maken met elkaar een ‘reis rond de wereld’ in sporthal de Valk. Een super tof spel waarbij je gaat  
zwaaien in de touwen, rennen, springen en nog veel meer. Een vergelijkbaar spel met het vroegere  
‘apenkooi’. Neem sportkleding en gymschoenen mee! Voor maar €2 ben je er al bij. We verdelen de activiteit 
in 2 groepen. Voor de oudere groepen, groep 7 en 8 en leerjaar 1 en 2 van de middelbare school is de  
activiteit van 10:00 - 12:00uur. Zit je in groep 4,5 of 6 is de activiteit van 13:00 - 15:00uur. Wil je jezelf even 
lekker uitleven, geef je dan op via michael@sojs.nl. 

Donderdag 27 februari: Houtbranden.
Leer de fijne kneepjes van dit fijne handwerk en maak je eigen creatie. Je werkt met een warmtepistool,  
hiermee brand jij jouw naam of tekst op een stuk hout. Ben je tussen de 10 en 14 jaar, geef je dan snel op  
via michael@sojs.nl. Voor maar €3 ben je er al bij in het eetcafé van Elektra en wees snel, want vol=vol!  
Deze activiteit wordt aangeboden van 10:00 - 12:00uur. 

Donderdag 27 februari: Realistisch tekenen.
Altijd al eens meer willen leren over tekenen? Wordt een echte Picasso met deze workshop ‘realistisch  
tekenen’ en leer de fijne kneepjes van dit vak. Tijdens deze workshop wordt de focus gelegd op realistisch 
tekenen. We zoomen in op het oog, want daar komen al veel vaardigheden bij kijken! Ben je tussen de 10 en 
14 jaar? Voor maar €3 ben je erbij, maar wees snel, want vol=vol. De activiteit wordt aangeboden van  
10:00 - 12:00uur in het mooie eetcafé van Elektra.   


