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Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij treft u de nieuwsbrief van september 2020 met 
onder andere informatie over de Cito’s, huisbezoeken 
en het koken.  
 
Met vriendelijke groet,   
Namens het team 
Mariska Vos 
Locatieleider SBO de Kring 

 

 
Cito 
Zoals we voor de zomervakantie al besproken hadden, zijn de 
eindtoetsen (E) van Cito verplaatst naar september van dit 
jaar. Dit in verband met de maatregelen rondom Corona.  
Dit jaar zullen er dus drie Cito-toetsmomenten zijn. De 
komende twee weken gaan we beginnen met de eerste toetsen van dit schooljaar. 
Nadat alle leerlingen de toetsen hebben gemaakt zullen de leerkrachten de resultaten goed gaan 
analyseren. Aan de hand van deze analyses worden de ontwikkelingsperspectieven (OPP) van alle 
leerlingen bijgewerkt/ gemaakt. In week 45 en week 46 zullen de OPP-besprekingen met ouders 
plaatsvinden. 

 
Huisbezoeken 
Normaal gesproken komen de juffen graag in het begin van het schooljaar een 
keertje bij de kinderen thuis op bezoek. In de jaarplanning staat dit ook 
opgenomen vanaf 12 oktober. Vanwege Corona willen we dit uitstellen naar de 
tweede heft van het schooljaar. In januari zal opnieuw bekeken worden of het 
haalbaar is om de huisbezoeken uit te voeren. We houden u op de hoogte.  
 

Koken 
Ook dit schooljaar mogen wij weer gebruik maken van het kooklokaal 
van de Piloot. Tijdens deze kooklessen maken de leerlingen in 
tweetallen een gerechtje klaar. Dit zijn afwisselend zoete en hartige 
gerechten. De leerlingen zijn tijdens de kooklessen met diverse aspecten 
van het onderwijs bezig. De leerlingen moeten een recept lezen, begrijpen 
en de juiste stappen volgen. De leerlingen zijn bezig met rekenen doordat 

zij ingrediënten moeten wegen en afpassen. De leerlingen leren om met hygiëne en veiligheid om te 

      

Agenda 
 
30 september: Start 
kinderboekenweek 
 
5 oktober: Studiedag team, 
leerlingen zijn vrij 
 
19 oktober: start herfstvakantie 
tot en met 23 oktober 



gaan (handen wassen, de juiste materialen op de juiste manier gebruiken en 
afwassen/schoonmaken). Ook leren de leerlingen om samen te werken. Na het koken, eten de 
leerlingen uiteraard hun eigen gemaakte gerecht op. Lekker!    
De kookles duurt één uur en iedere klas gaat 6 keer koken. De eerst kookles was gisteren, we hebben 
lekkere maiskoekjes gemaakt. Er komen dus nog 5 kooklessen, te weten: 3 december, 28 januari, 4 
maart, 29 april en 10 juni.   
  

 

Kanjerles voor ouders 
Normaal gesproken zijn jullie van ons gewend dat er een Kanjerles 
gegeven wordt, waar jullie als ouders welkom zijn. Dit stond 
gepland op 15 oktober. Helaas is dat vanwege de 
coronamaatregelen niet mogelijk. Als team vinden we het erg 
belangrijk om jullie een kijkje te geven in de Kanjerkeuken, vandaar 
dat we het dit keer anders aanpakken. 
Bij de Kanjerlessen horen hele fijne spellen, waarbij de kinderen 
bijvoorbeeld moeten samenwerken. We zullen per klas een filmpje opnemen van een Kanjerspel, de 
filmpjes worden geplaatst op Social Schools. Op die manier hopen we dat jullie een goed beeld 
krijgen van wat de Kanjerlessen inhouden. 
 

Brandoefening 
Om de veiligheid binnen school te waarborgen vinden er regelmatig 
brandoefeningen plaats, waarbij we oefenen in het zo snel en goed mogelijk 
ontruimen van het pand. Dit doen we samen met de Piloot. De eerste 
brandoefening is aangekondigd en zal plaatsvinden op 22 september om 13.00 
uur.  

 

  

Kinderboekenweek 
Op 30 september start de Kinderboekenweek. 
Het thema voor dit jaar is: EN TOEN? 
U begrijpt het al: we gaan het hebben over vroeger. Ook de 
Kinderboekenweek gaat anders dan anders. De opening vindt digitaal 
plaats, maar gelukkig komt de bieb juf ons wel bezoeken en gaan we 
zingen en dansen met Kinderen voor kinderen en hebben we nieuwe boeken om te lezen. 
 
 


