
  
  

 

 

JANUARI 2022 

Belangrijke datums  
 

   

        

   

M  10 Nieuwjaarsproost             Start zilveren weken  

D  11             

W  12 Luizencontrole vervalt  

D  13  

V  14 Schoonmaakochtend groep ½ vervalt    

 

M  17 GGD groep 2       

D  18 

W      19 

D       20 GGD groep 2   

V       21 Afsluiting zilveren weken         

 

M    24 

D  25 

W  26              

D  27   Optreden groep 7/8  (waarschijnlijk online)         

V  28             

 

M  31  

 

 

Wist u dat… 

                       
     

Wij iedereen een heel fijn 2021 wensen.     

                          
- We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad. 

- We weer met veel plezier aan de slag gaan. 

- We online starten met de persconferentie van juf Ella en juf Sandra. 

- We daarna kunnen proosten op een mooi nieuw jaar. 

- We in januari weer een nieuw gezin mogen begroeten. 

- Wij de nieuwe leerlingen  Ryley Stoffels (groep 3)  en  Keane Stoffels  (groep 6)  veel plezier wensen op De Wending. 

 

 

 

 

2017 

        



  

Vanuit de directie  
 

 
GELUKKIG NIEUWJAAR! 

We hopen dat iedereen weer opgeladen aan een 

nieuw jaar kan beginnen. We wensen iedereen een 

heel gelukkig en gezond 2022!  

Als team De Wending gaan we er voor, om er  

samen met de kinderen en ouders, een mooi jaar 

van de te maken waarin we met elkaar met veel 

plezier kunnen leren, spelen en werken.  

 

SCHOLEN WEER OPEN 

We zijn ontzettend blij  dat de scholen weer open 

mogen. Voorlopig hebben we nog wel met de 

maatregelen te maken zoals die voor de 

kerstvakantie ook van kracht waren. Hieronder de 

belangrijkste punten op een rij: 

- kinderen verzamelen op een vaste plek op het 

plein. 

- we hebben gescheiden pauzes en werken in de 

eigen combinatiegroepen. 

- kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar 

school. 

- ouders mogen niet in de school en komen zo 

weinig mogelijk op het plein. 

- kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen het dringende 

advies een mondkapje in de gang te dragen en 

twee keer per week te testen.  

- de zelftesten worden voor deze groepen 

beschikbaar gesteld en maandag uitgedeeld. 

- bij klachten blijft iedereen thuis, met een 

negatieve zelftest mag je wel naar school. 

- bij een positieve test gaan we in overleg met de 

GGD welke consequenties dit voor de 

groep/school heeft. 

- als een kind in quarantaine moet heeft de 

leerkracht de eerste thuisdag contact om af te 

stemmen welke mogelijkheden er voor thuis 

onderwijs zijn.  

- tot slot de regels zoals we die al kennen: 

 

 

TERGUBLIK: 

KERSTVIERING 

Wederom een Kerstviering anders dan andere 

jaren maar wat was het mooi. Een start vol lichtjes 

en een ‘klein’ liedje en aansluitend een heerlijk 

ontbijt met elkaar. Wat zagen de kinderen er 

prachtig uit, wat was de sfeer super fijn. 

Aansluitend was er in iedere groep aandacht voor 

het Kerstverhaal en verschillende activiteiten. 

 

VOORUITBLIK: 

NIEUWJAARSPROOST 

Na een Wendingpersconferentie door juf Ella en juf 

Sandra konden alle kinderen in de groep proosten 

op het nieuwe jaar. Met een heerlijke oliebol en een 

luxe glas met drinken werden de verhalen over de 

vakantie uitgewisseld en vooruitgeblikt op het 

nieuwe jaar.  

 

SCHOONMAAK, HOOFDLUIS, BIEB, GASTEN  

Helaas zijn gasten nog niet welkom in de school. 

Daarom vervallen een aantal activiteiten waarbij wij 

ouderhulp ontvangen. Leerkrachten, vakdocenten 

en invallers, in dienst van Aves, mogen we gelukkig 

wel ontvangen. Gelukkig hebben we een drietal 

studenten die ons ook enorm ondersteunen. 

Salome, Sema en Lotte, dank jullie wel! We hopen 

dat er wel wat meer ruimte komt voor 

gastdocenten.  

 

ZILVEREN WEKEN 

Na de zomervakantie zijn we gestart met de 

gouden weken. Met elkaar aan de slag om van de 

groep een fijne groep te maken voor het huidige 

schooljaar. De eerste weken van 2022  gaan we in 

alle groepen aan de slag met de zgn. zilveren 

weken waarin extra aandacht is voor 

groepsvorming gericht op het tweede deel van het 

schooljaar. Op 21 januari staat een leuke afsluiting 

in de planning in de eigen groep.  

 

TOETSEN EN RAPPORTEN 

In de tweede helft van januari en begin februari 

gaan we in alle groepen aan de slag met de Cito-

toetsen, de zgn. middentoetsen. De uitslagen van 

de toetsen worden in het rapport opgenomen en 

vooral gebruikt om de checken welke lesstof goed 

wordt beheerst en waar we in het tweede deel van 

het schooljaar extra aandacht aan moeten 

besteden.  

Voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen de 

rapporten weer mee en worden  alle ouders en 



  

kinderen uitgenodigd voor een gesprek over het 

rapport. 

 

OUDER- EN LEERLINGENQUETE  

Begin december heeft u een uitnodiging ontvangen 
om een enquête over onze school in te vullen. Om 
een goed beeld te kunnen krijgen van de mening 
van ouders is het van belang dat zoveel mogelijk 
ouders  de enquête invullen. Op basis van de 
rapportage die gemaakt wordt n.a.v. de uitkomsten 
kunnen wij aan de slag met het versterken van het 
onderwijs op onze locatie. 
 
Er is enige tijd een storing geweest waardoor 
invullen niet bij iedereen gelukt is. Daarom staat de 
enquête vanaf 10 januari nog een week open. 
Heeft u de uitnodiging niet ontvangen, ook niet in 
de spam, dan horen wij het graag.  
De enquête komt vanuit; mijn onderzoekscentum. 
 
Voor de voorjaarsvakantie vullen ook de leerlingen 
van groep 5 tot en met 8, op school, anoniem, de 
leerling enquête in.    
 
Zijn er vragen over de enquête dan horen wij het 
graag. 
 

 

GROEP 1 EN 2  

Ook dit jaar groeit onze kleutergroep weer door. 

Zeker zo in de tweede helft van het schooljaar 

wordt de groep groot. Net als vorig jaar zetten we 

in op dubbele bezeting. Op woensdag tot en met 

vrijdag is dit al het geval door de ondersteuning van 

Salome. Op maandagochtend is Lotte in de groep. 

Na de februari-vakantie hopen we op maandag en 

dinsdag een onderwijsassistent aan de groep toe 

te kunnen voegen zodat er de gehele week twee 

collega’s in de groep zijn.  

 

Van groep 1 en 2   
 

 

 
KERSTVAKANTIE 
Wat was het fijn om even twee weken bij te kunnen 

komen na deze gezellige tijd met elkaar op school. 

Eerst de spanning van Sinterklaas en daarna de 

gezelligheid van kerst. De kinderen hadden wel 

een vakantie verdiend!  

Na de vakantie staan er weer leuke dingen op de 

planning. Zo gaan we beginnen met de Zilveren 

weken waarbij we gaan werken aan het 

groepsklimaat, de omgang met elkaar en herhalen 

we de klassenregels.  

 
THEMA GEZONDHEID 
We beginnen na de kerstvakantie met het thema 

gezondheid. Tijdens dit thema gaan we het o.a.  

hebben over lang, langer, langst, gaan we praten 

over hoe je je voelt als je pijn hebt of ziek bent, 

gaan we elkaar verbinden met verschillende 

soorten verbanden, maken we kennis met de letter 

g en kopen we medicijnen bij de apotheek waarbij 

de kinderen met gepast geld moeten betalen.  

 

 
 

Het boek AU! staat centraal bij dit thema.  

 

NIEUWE LEERLINGEN 

In januari komt er een nieuwe leerling wennen; 

Sammie Rook. Wij wensen Sammie een leuke en 

gezellige tijd toe bij ons op school.   

 

HANDVAARDIGHEID 

Juf Sue komt weer elke donderdagmiddag met ons 

knutselen. Zij past haar werkjes aan bij het thema 

en de kinderen maken kennis met verschillende 

soorten technieken en materialen. De kinderen 

zullen weer met mooie knutselcreaties thuis 

komen!  

 

GGD-ONDERZOEK GROEP 2 

Alle kinderen van groep 2 worden door de GGD 

opgeroepen voor het periodieke onderzoek. Dit 

onderzoek vindt i.v.m. de maatregelen niet op 

school plaats. Er is naar de leerlingen van deze 

groepen een uitnodigingsbrief verzonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Van groep 3 en 4   
 

  

En zo is het alweer januari en gaan we weer fanatiek 

verder waar we voor de vakantie gebleven waren.   

 

REKENEN 

Beide groepen werken in januari aan blok 5. De kinderen 

van groep 3 leren hierbij het volgende: 

 
 

In groep 4 worden de volgende doelen geoefend: 

 
 

VEILIG LEREN LEZEN GROEP 3 

Na de vakantie gaan we weer hard aan de slag. In de 
vakantie zijn de kinderen met het leesbingo aan de slag 
geweest. zijn al toe aan kern 7 van veilig leren lezen. In 
kern 7 gaan we het volgende leren:  
 
Ook zijn de kinderen van groep 3 nog steeds dagelijks 
aan het lezen lezen. Eerst lezen we de tekst voor-koor-
door en daarna lezen ze in duo’s in een boek. Het lukt 
de kinderen al aardig om zonder hakken de woorden en 
tekst in de leesboekjes te lezen. Het maken van 
leeskilometers is essentieel voor kinderen in deze 

leeftijdsgroep. Veel lezen zorgt voor een betere 
leesvaardigheid en een toename van de woordenschat.  
 

SPELLING GROEP 4 

Met spelling komen komende periode de volgende 
categorieën aan de orde: klankgroepenwoord (lopen – 
bommen), verkleinwoord (kleintje), woorden van het 
uw-rijtje (duw) en het versje over het luchtwoord. 
Daarnaast gaan we het ook hebben over werkwoorden.  
Het versje over het luchtwoord gaat als volgt: 
 
Sippe Simon heeft weer pech. 
Ach, het is zo’n lekker joch. 
Draait zich om en, och, niet huilen. 
Sippe Simon, lach nou toch. 
 
Simon roept, na eerst wat kuchen, 
‘Kijk dan, ik ben goochelaar!’ 
Maar helaas het wordt een chaos, 
zijn techniek is toch niet klaar. 
 
Eindelijk, Simon staat te juichen, 
heel zijn lichaam jubelt mee. 
Hij roept: ‘kachel!’, er klinkt: ‘kachel!’ 
Door de echo zijn het er twee. 
 

TAAL GROEP 4 

Groep 4 is bezig met het thema nodig.  Hier leren de 

kinderen onder andere de functie van een voorwerp te 

beschrijven, vragen en antwoorden te formuleren, een 

oproep te schrijven, een voorwerp te beschrijven en te 

werken met beeldspraak (overdrijven). In dit thema 

komen de volgende woorden aan bod: de behoefte, 

broodnodig, hulpmiddel, medicijn, missen, noodzakelijk, 

nuttig, onmisbaar, onnodig, verzorgen, dierbaar, 

gevonden voorwerp, kostbaar, ontroostbaar, 

onvindbaar, peperduur, spoorloos, verdwenen, verloren 

en waardeloos. 

 

DA VINCI 

Met Da Vinci gaan we verder met het thema ‘Schatten 
van de aarde’. In dit thema hebben we het over de 
schatten van de aarde. Hierin hebben we het over de 
geologie; over vulkanen, eilanden, gebergten en 
gesteenten. We bespreken de kringloop van steen, van 
lava tot berg tot lava…. Steen en zand staan in dit 
thema centraal met daarbij de dieren en planten die in 
die aarde leven. Maar we hebben het ook over 
persoonlijke schatten, over wat we belangrijk vinden in 
het leven. Schatten kunnen kostbaar zijn, dus geld is 
ook een onderwerp van gesprek. Verwonderingsvragen 
die je kunt stellen zijn: Wat vinden jullie zo mooi aan 
onze aarde? Wat zijn jullie persoonlijke schatten. 

 

 



  

 

Van groep 5 en 6    
 

 

 

WIJ WENSEN JULLIE 

ALLEN EEN HEEL 

GOED 

2022 VOL MET MOOIE 

EN SPRANKELENDE  

MOMENTEN! SAMEN 

GAAN WE HET 

ZEKER  

WEER GOED BEGINNEN. 

 

TAAL 

Helaas konden we het thema van taal niet goed afronden 

voor de kerstvakantie. Na de vakantie zullen we de 

themawoorden eerst weer gaan herhalen en daarna 

verder gaan met 

de lessen om 

informatieve 

teksten te leren scannen. Ook gaan we er dieper op in. 

We leren namelijk ook teksten samen te vatten en een 

tekst in steekwoorden weer te geven. Een handige 

vaardigheid die we ook goed kunnen gebruiken bij het 

voorbereiden van onze spreekbeurt. We hebben hier al 

even mee gestoeid maar na de vakantie gaan we er dus 

weer mee verder. 

                                                                                              

SPELLING  

Groep 5 gaat eerst een deel van blok 4 herhalen. De 

eerste week na de vakantie zullen we de toets van blok 

4 hebben en doorgaan 

naar blok 5. Hier zullen we 

nu ook de verleden tijd 

van werkwoorden leren 

herkennen en gaan we 

leren wat het onderwerp is 

en hoe we deze kunnen 

vinden. Daarnaast gaan we 

twee nieuwe spellingscategorieën leren namelijk cent-

woorden (ik hoor /s/ maar schrijf /c/) en komma s 

meervoud (bij lange klank meervoud op het eind zoals 

bij kiwi’s, oma’s etc.)  

 

Groep 6 zal ook eerst blok 4 gaan herhalen en afronden 

met een toets en dan starten in blok 5. Ook zij leren twee 

nieuwe categorieën: Het cadeauwoord en een 

uitbreiding van het verkleinwoord. (woorden die 

eindigen op – aatje, - uutje, -ootje en – nkje. We blijven 

bij de uitbreidingen 

want ook groep 6 

gaat een 

uitbreiding leren 

van bijvoeglijke naamwoorden: stoffelijke bijvoeglijke 

naamwoorden. 

Tot slot zal er weer veel geoefend worden met 

werkwoordspelling. Dit zullen we dagelijks bij het 

normale dictee oefenen. 

 

REKENEN 

Groep 5 gaat na de vakantie kort wat doelen herhalen. 

Daarna gaan we weer een stapje verder met wat we al 

gedaan hebben. We gaan oppervlakten leren 

berekenen en met elkaar vergelijken, we gaan rekenen 

met geld en ook meetkunde en spiegelen komt weer 

aan bod. De grootste stap zijn de grotere deelsommen 

zoals 120:10 en 150:3 en grotere keersommen zoals 

4x26. Meestal wordt dit 

als lastig ervaren, 

zeker als de tafels nog 

niet goed beheerst 

worden. We gaan 

daarom ook de tafels 

weer veel herhalen 

(o.a. bij Bareka). Ook zullen we de kloktijden nog eens 

goed gaan herhalen. 

 

 

Groep 6 gaat ook eerst starten met herhalen. Dit doen 

we door middel van de ‘shuffle’ knop in ons werkpakket. 

Alle doelen, gehaald en niet gehaald, komen dan nog 

eens voorbij. Belangrijk hierbij is de vraag of we de 

doelen herkennen en zo dus ook meteen weten hoe we 

een som op moeten lossen. Na het herhalen gaan we 

rekenen met gewichten, 

bedragen en kommagetallen. 

Dit hebben we al eens gedaan 

maar nu wordt het weer een 

stapje moeilijker. Ook gaan 

leren schatten en ontdekken 

we wat kijklijnen zijn. Aan het 

eind van de maand zullen ook 

de breuken nog weer eens aan 

bod komen. We gaan dan meerder pizza’s verdelen en 

delen benoemen. 

 

DAVINCI EN TOPOGRAFIE 

We zijn nog steeds bezig met het thema: ‘Grieken en 

Romeinen’. Na de vakantie 

gaan we een kijkje nemen bij 

de olympische spelen. Hoe is 

dat ooit begonnen en is het 

nog hetzelfde als nu? Ook 

leren we dat de Grieken en 

de Romeinen al best veel 

wisten, zeker ook van het 

menselijk lichaam. We gaan 

kijken naar hun leven toen maar ook naar de stad 

Pompeï, de architectuur en de democratie. Er is nog veel 

over ze te leren. We zullen dit thema uiteindelijk af gaan 



  

sluiten met een toets(je). Hier hoeven ze niet thuis voor 

te leren, maar wel op school. 

TOPOGRAFIE  

Voor de vakantie hebben we het Zuiden van Nederland 

afgerond. We zullen nu gaan beginnen met iedere 

provincie afzonderlijk. We zijn al gestart met Flevoland, 

na de vakantie zullen we daar mee verder gaan. Dan 

komt Gelderland aan bod. De kinderen van groep 5 en 6 

zullen over het algemeen dezelfde plaatsen in de 

provincie leren, alleen bij groep 6 worden de plaatsen 

uitgebreid. In groep 6 letten we ook op de hoofdletters en 

de spelling van de woorden, in groep 5 letten we hier nog 

niet zo streng op.  

 

 

 Van groep 7 en 8   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN EEN HEEL MOOI 2022 GEWENST. WE 

GAAN ER EEN MOOI JAAR VAN MAKEN  

 

THEMA MAORI 

Met DaVinci gaat groep 7/8 verder werken aan het thema 

Maori. Het dagelijks leven wordt behandeld, net zoals de 

kiwivogel, het plantenrijk en ook Abel Tasman die Nieuw-

Zeeland ontdekte komt aan bod.  

 

TOPO 

Groep 7 gaat aan de slag 

gaan met Oost- en 

Zuidoost-Europa, Hier 

zullen ze o.a. de landen 

Polen, Tsjechië, Slowakije, 

Hongarije, enz. leren.  

Groep 8 begint met de 

topografie van het Midden-

Oosten, zij leren o.a. waar Iran, Irak, Israël ligt en de 

daarbij behorende 

wateren als het 

Suezkanaal 

en de Rode Zee. 

 

 

 

REKENEN 

Groep 7  zal zich na de 

vakantie bezig gaan houden 

met moeilijke 

verhoudingsproblemen op te 

lossen, eenvoudige 

verhoudingen/breuken 

omzetten naar percentages, 

verhoudingen  schrijven als 

een breuk en ook percentages 

schatten. 

 

Groep 8 zal naast het werken met percentages zoals het 

berekenen van de toe -en 

afname met moeilijke 

percentages en de betekenis 

van percentages groter dan 

100% zich ook gaan bezig 

houden de breuken 

(ongelijknamige breuken 

optellen/aftrekken) en de  

kommagetallen (vermenigvuldigen met een 

kommagetal). 

 

SPELLING 

In groep 7 starten we met blok 5. Ze gaan 

het koppelteken leren, dit gebruik je bij 

woorden zoals: zo-even,  zee-egel, 

mango-ijs. Daarnaast leren ze het 

werkwoordelijk gezegde: pv + alle 

andere werkwoorden in een zin en ze 

leren klankvaste werkwoorden in de verleden en 

voltooide tijd te zetten. Verhuizen-verhuisde, verhuisd.  

 

Ook in groep 8 gaan we verder met 

blok 5. We gaan de leenwoorden 

uitbreiden, dit zijn woorden uit een 

andere taal, waar dus geen regel voor 

is en uit je hoofd moet leren, zoals 

aquarium, caravan, chique en team. 

Ook oefenen ze verder met het 

meewerkend voorwerp: dit zegt 

voor/aan wie het is. Je vindt het meewerkend voorwerp 

door te vragen: voor/aan wie+werkwoordelijk 

gezegde+onderwerp+lijdendvoorwerp.  

Daarnaast wordt er in dit blok ook veel herhaald.   

 

TAAL 

In januari zullen we gaan starten met het thema 

Toekomst. Ze leren in de thema: 

 

 

 

 

 

 

 



  

-Teksten te herkennen  

-Hoe ze apparaten en voorwerpen kunnen beschrijven 

en vergelijken. 

-Hoe ze een keuze kunnen onderbouwen met 

argumenten 

-Hoe ze Engelse leenwoorden kunnen herkennen 

-Ze leren woorden over de toekomst futuristisch, gadget, 

ingenieus. 

-Ze beschrijven hoe een schooldag er in 2050 uitziet.  

-En hoe ze een schrijfplan moeten maken over een dag 

in de toekomst.  

 

GROEPSOPTREDEN 

Op donderdag 27 januari is het groepsoptreden. We 

houden er rekening mee dat dit waarschijnlijk weer 

online zal zijn. We gaan ons best doen er iets leuks van 

te maken.  

 

EHBO 

In groep 7/8 gaan we aan de slag met EHBO, we 

gaan leren hoe we basishulpverlening kunnen 

bieden. We beginnen op vrijdag 14 januari met een 

kennismakingsles en sluiten na tien lessen af met 

een examen. 

 

Vriendelijke groet  
mede namens het team,  
Ella van Essen en  
Sandra van der Tempel 
 

 

LAND VAN VERWONDERING 
In de nieuwsbrief van december stond een stukje over 

Land van Verwondering. Deze activiteit zou in januari, 

voor kinderen van de basisscholen, in de Bantsiliek van 

start gaan. I.v.m. de geldende maatregelen is dit 

voorlopig uitgesteld. 

 

 
 


