Nieuwsbrief
De Wynbrekker
Extra nieuwsbrief december 2020

Uit de jaarkalender :
17 december
21 december
4 januari
5 januari
25 januari

kerstviering
start kerstvakantie
weer naar school
ANWB Streetwise
start cito/IEP toetsen

Geboren
Hoera, Jetse heeft een
zusje gekregen. Op 30
november is Mette
geboren. Van harte
gefeliciteerd en we
wensen jullie heel veel
geluk.

Kerstviering
Donderdag 17 december hebben we onze jaarlijkse
kerstviering. In de bijlage van de mail met de
nieuwsbrief vindt u een uitnodiging met informatie
over deze viering.

CITO/IEP toetsen
De ontwikkeling van de leerlingen wordt op
verschillende manieren gevolgd. Hierbij horen ook
de CITO toetsen die twee maal per jaar in januari en
juni worden afgenomen. Wij hebben ons de
afgelopen periode ook verdiept in een ander
leerlingvolgsysteem; IEP. Omdat we dit ook een
goed systeem vinden gaan we vanaf januari
gefaseerd over op de IEP. Deze manier sluit goed
aan bij de IEP eindtoets in groep 8.

dit wel gedaan. Hieronder een overzicht. De
leerlingen hebben op genoemde data vrij!
maandag 25 januari middag vrij
vrijdag 29 januari middag vrij
donderdag en vrijdag 18 en 19 feb (hele dagen)
donderdag 1 april hele dag
dinsdag 8 juni middag vrij
donderdag 10 juni middag vrij
vrijdag 25 juni hele dag
maandag 28 juni hele dag
vrijdag 9 juli hele dag

Nieuwe thema’s IPC
De afgelopen week hebben we de thema’s ‘Een
leven lang fit’ (groep 7/8) en ‘Gezondheid en
fitheid’ (groep 4/5/6) afgesloten. Na de
kerstvakantie starten we met nieuwe thema’s.
Groep 4/5/6 heeft het thema ‘Zij maakten het
verschil’. Groep 7/8 start het thema ‘Reizen door de
tijd’. Groep 1/2/3 gaat werken aan het thema
‘Sneeuw en ijs’.

ANWB Streetwise
Dinsdagmiddag 5 januari komt ANWB Streetwise
naar de Wynbrekker. Groep 1 t/m 4 heeft het
onderdeel Blik en Klik in de gymzaal in Echten. Ze
mogen dan in speelgoedauto’s rondrijden in de
gymzaal en leren dan de verkeersregels.
Groep 5/6 heeft het onderdeel Hallo Auto wat
kinderen leert over de remweg van een auto en de
invloed van de reactietijd op die remweg. Groep 7/8
doet de module Trapvaardigheid waarbij de
kinderen praktsiche fietsvaardigheid trainen.
Groep 7/8 doet de module Trapvaardigheid waarbij
de kinderen praktische fietsvaardigheid trainen.

Margedagen
Vanwege de onzekere periode rondom corona
hebben we ervoor gekozen om de afgelopen
maanden geen margedagen voor de leerlingen in te
plannen. Voor de rest van het schooljaar hebben we
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Nieuwsbrief van basisschool de Wynbrekker
Even voorstellen
Begin november is Tessa de Zwart gestart met haar
stage bij ons op school. Hieronder stelt zij zich aan u
voor.
Mijn naam is Tessa
van der Zwart en ik
ben 17 jaar oud. Ik
zit op het ROC
Friese Poort
Emmeloord en ik
doe de opleiding
Helpende Zorg en Dienstverlening. Ik zit in leerjaar
1. Ik loop stage op school en ik loop stage vanaf 0911-2020 tot met 12-01-2021. Ik doe op stage
dingen: kopiëren, met kinderen spelletje spelen. Ik
doe de vaatwasser uit ruimen en inruimen en ik doe
schoonmaken. Ik doe dingen na kijken. Ik doe ook
stageopdrachten maken deze opdrachten zijn
gericht op mijn opleiding. Bijvoorbeeld
voorraadbeheer. Ruimte klaar maken dan zet ik
bijvoorbeeld allemaal knutsel spullen klaar. Ik woon
zelf in Oosterzee en ik heb 1 zusje en 1 broer. Mijn
huisdieren zijn 3 honden en ik heb ook nog 2
paarden. Mijn hobby is dan ook paardrijden.
Meer informatie kun je vinden:
www.obsdewynbrekker.nl
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