
 

Oktober 2021-2 

IEP start 
Na de herfstvakantie wordt er 
in de groepen kennis gemaakt 
met de iep-toets. Dit is het 
nieuwe leerlingvolgsysteem en 
de opvolger van het cito 
leerlingvolgsysteem.. De 
afname aan deze toets in 
november is buiten de 
reguliere periode om en geldt 
alleen als introductie. Kinderen 
en leerkrachten maken kennis 
met de opdrachten, werkwijze 
enzovoort. De reguliere 
toetsen worden in januari en 
juni afgenomen. De resultaten 
van deze toetsen worden 
samen met de rapportage met 
u besproken tijdens de 
oudergesprekken. 
 

Themaoverzicht 
Als bijlage ontvangt u het 

thema-overzicht van alle 

groepen voor dit schooljaar. 

Mocht u een bijdrage kunnen 

leveren vanuit uw beroep, 

netwerk of anders horen we 

het graag. U kunt het 

doorgeven aan de leerkracht. 

We vragen u wel om de 

onderwerpen niet te delen 

met uw kind(eren). We willen 

namelijk gebruik maken van de 

verwondering, verrassing en 

nieuwsgierigheid van de 

kinderen. Wij kunnen i.v.m. 

“calamiteiten” afwijken van de 

themaplanning. 

 

Instuif Go-sport 
Go-sportlessen zijn extra 

sportlessen voor kinderen die  

meer willen bewegen. Tijdens 

de lessen worden er meerdere 

sporten aangeboden om de 

kinderen kennis te laten 

maken met deze sporten. De 

lessen op donderdag worden 

gegeven van 15.30 tot 16.30 in 

de turnhal aan de Kardinaal de 

jongstraat in Huissen. Heb je 

zin om dit een keer uit te 

proberen dan ben je van harte 

welkom op donderdag 28 

oktober.  

Judo 
Voor de 
leerlingen 
die judo erg 
leuk vinden 
is er een 

mogelijkheid om bij Judokwai 
in Huissen te komen trainen. 
Helaas staat dit niet goed in 
Sjors Sportief. Neem gerust 
contact op met Petra (06 2666 
3000) voor 3 gratis proeflessen 
(adres dojo: Kardinaal de 
Jongstraat 1A). Meer 
informatie over trainingstijden 
is te vinden op onze facebook 
pagina "judokwai Huissen-
Bemmel". 

https://www.facebook.com

/tope6568/ 

 

Zonnekinderendorp 
Het is weer bijna 
herfstvakantie en dat betekent 
weer een nieuwe editie van 
Zonnekinderendorp. Het 
programma, boordevol leuke 
activiteiten, is weer te vinden 
op 
www.zonnekinderendorp.nl  
 

Ontruiming 
Op dinsdag 8 november wordt 
er een geplande ontruiming 
georganiseerd. Hiermee 
oefenen we ons 
ontruimingsplan. Dit melden 
we u alvast zodat u eventuele 
reacties van de kinderen kunt 
plaatsen. 
 

Maatschappelijk 

werk voor scholen 
De week van de Opvoeding (4 
tot 10 oktober) stond in het 
teken van opvoeden en 
ouderschap. Het opvoeden 
van kinderen en jongeren is 
belangrijk en soms best een 
uitdaging. Veel voorkomende 
vragen zijn: Wat heeft mijn 
kind nodig van mij? Hoe kan ik 
mijn kind het beste helpen? 
Binnen de school kunnen 
ouders met vragen of voor een 
luisterend oor altijd terecht bij 
de schoolmaatschappelijk 
werker Alice Nijeboer 06-
55192495 
a.nijeboer@rijnstad.nl 
 

Pizzadate 
Maandag 18 oktober staat de 

Pizzadate gepland. Dit is een 

wervingsactie van 

Zonnekinderen. De opzet is om 

hiermee opnieuw potentiële 

collega's te vinden. Kent u niet 

iemand? 
https://werkenbijzonnekinder
en.nl/nieuws/pizzadate 
 

 
 

Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 

wijzigingen doorgeven van uw 

contactgegevens. Voor ons is 

het erg belangrijk dat deze 

gegevens actueel zijn om bij 

calamiteiten, u of de 

noodadressen snel te kunnen 

bereiken. U kunt de 

wijzigingen doorgeven aan 

r.peters@wonderwijs.nl  
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