
 
Nieuwsbrief vrijdag 14 januari 2022 

 

Als er nieuwe mobiele nummers zijn, email, wijzigingen etc. dat graag mailen naar info-
ontdekrijk@blickoponderwijs.nl (graag naam en achternaam van kind erbij vermelden.) 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 

 Update 
Soms moet je achteruit kijken om te weten of je de juiste stappen hebt gezet. Daarom 
blikken wij in deze nieuwsbrief graag nog even terug naar onze hoogtepunten van 2021. Het 
was moeilijk kiezen maar we hebben een top 5 gemaakt!  
 

Nummer 1: Inspectiebezoek  
Het oordeel van de inspectie staat natuurlijk met stip op nummer 1 wat betreft 2021. We 
hebben een voldoende mogen ontvangen van de inspectie met zelfs een goed voor 
kwaliteitszorg! In 2022 knallen we door met kwaliteitsonderwijs op onze school! 
 

Nummer 2: Groepsindeling  
We moesten flink puzzelen en nieuwe mensen werven…maar het is gelukt! Na de 
kerstvakantie zijn wij gestart met twee kleine kleutergroepen en twee kleine groepen 3. Dus 
zeg het voort…Ontdekrijk heeft weer genoeg plek voor nieuwe leerlingen!  
 

Nummer 3: Resultaten groep 8 
Supertrots waren wij op onze groep 8 leerlingen van vorig schooljaar. Door het harde 
werken van de leerlingen en meester Rutger konden wij van 20 leerlingen hun advies 
omhoog bijstellen!  
 

Op nummer 4: Communicatie  
Het liefst zien wij alle ouders dagelijks in de school…maar door alle maatregelen is dat helaas 
nog niet mogelijk. Des te belangrijker zijn andere communicatiemiddelen geworden. Naast 
onze wekelijkse nieuwsbrief maken we sinds april 2021 veelvuldig gebruik van Parro en sinds 
kort ook de socials (Instagram en Facebook). 
 

Op nummer 5: Zonkracht  
Een duurzame school en wijk met de in 2021 geplaatste zonnepanelen op ons dak! 
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 MR verkiezing 
Zoals u weet is de MR op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Er hebben twee 
ouders gereageerd op de vacature en daarom is een verkiezing nodig. 
In de brief die u maandag meekrijgt, stellen de ouders zich aan u voor en motiveren zij 
waarom zij graag aan de MR willen deelnemen. Bij de brief krijgt u ook een envelop mee, 
want u mag op de kandidaat van uw voorkeur stemmen! 
U kunt uw stem uitbrengen door middel van uw voorkeur onder aan de brief aan te geven en 
de brief in een gesloten envelop aan uw kind mee te geven uiterlijk op vrijdag 21 januari. 
Stemmen die na 21 januari binnenkomen, kunnen helaas niet meer meegenomen worden in 
de verkiezing. 
Wij hopen op een fijne verkiezing en rekenen op uw medewerking. 
  

 Mediatoren 
Vandaag was alweer de 5e bijeenkomst van de mediatoren training. Er zijn in totaal 6 
bijeenkomsten, dus volgende week, vrijdag 21 januari, is de laatste bijeenkomst. Dan is er 
een diploma-uitreiking voor de kinderen die de mediator zijn en de bijbehorende groepen. 
De week erop zullen de mediatoren dan ook echt starten op school, wat spannend! Er zijn 
vandaag ook alvast wat foto's gemaakt voor de wand in de school. Hierdoor weet iedereen 
wie de mediatoren zijn en op welke dag de kinderen buiten lopen. 



 

 

 Huiswerkschema 2021-2022 

    

Maandag     

17-01 

Dinsdag     

18-01 

Woensdag      

19-01 

Donderdag    

20-01 

Vrijdag     

21-01 

Huiswer
k voor 
alle 
groepen 

10 minuten voorlezen aan uw kind(eren) Dit kan ook in de eigen taal. 

  

Dagelijks televisiekijken naar: Huisje, Boompje, Beestje en Koekeloere (groep 1 t/m 4) 

Dagelijks televisiekijken naar: het Jeugdjournaal of Klokhuis (groep 5 t/m 8) 

Groep 
3   

15 minuten 
lezen 

 

Biebboek 
ruilen 

15 minuten 
lezen 

 

15 minuten 
lezen 

 

15 minuten 
lezen 

 

15 minuten lezen 

 



Groep 
4    

    

15 minuten 
lezen 

 

Biebboek 
ruilen 

15 minuten 
lezen 

 

15 minuten 
lezen 

 

Woordenschat 
woorden 
oefenen 

15 minuten 
lezen 

 

15 minuten lezen 

 

Groep 
5    

    

-elke dag het 

jeugdjournaal 

kijken 

-elke dag 10 

minuten 

hardop aan u 

voorlezen 

-elke dag 15 

minuten 

zelfstandig 

lezen 

-klokkijken 

thuis oefenen 

met ouders 

 

Biebboek 
ruilen 
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jeugdjournaal 

kijken 

-elke dag 10 
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hardop aan u 

voorlezen 

-elke dag 15 
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zelfstandig 

lezen 

-klokkijken 

thuis oefenen 

met ouders 

 

 

 

-elke dag het 
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minuten 

hardop aan u 
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-elke dag 15 

minuten 

zelfstandig 

lezen 

-klokkijken 

thuis oefenen 

met ouders 

 

 

 

-elke dag het 

jeugdjournaal 

kijken 

-elke dag 10 

minuten 

hardop aan u 

voorlezen 

-elke dag 15 

minuten 

zelfstandig 

lezen 

-klokkijken 

thuis oefenen 

met ouders 

 

 

Groep 
6    

    

15 minuten 
lezen 

 

Biebboek 
ruilen 

Oefenen op 
MOO/Gynzy 
met spelling 20 
minuten 

 

15 minuten 
lezen 

 

 

 

Oefenen op 
MOO/Gynzy 
met rekenen 
20 minuten 

15 minuten lezen 

 

 

Groep 
7    

    

Biebboek 
ruilen 

    

Groep 
8    

    

Biebboek 
ruilen 

 

 blz. 8 t/m 33 

Opgavenboekje 
3 

Toets Verkeer, 
boekje 2 (les 3 
en 4) 

 

 



NT2 
groep    

Leren 
woorden 
Mondeling 
Nederlands. 

Picto oefenen 

Biebboek 
ruilen 

Leren woorden 
Mondeling 
Nederlands. 

Picto oefenen 

 

Leren woorden 
Mondeling 
Nederlands. 

Picto oefenen 

 

Leren 
woorden 
Mondeling 
Nederlands. 

Picto oefenen 

 

Leren woorden 
Mondeling 
Nederlands. 

Picto oefenen 

 

 

Het team van Ontdekrijk. 


