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Alweer 2 weken onderweg in het nieuwe jaar 
 
Het was een beetje wennen om weer in het schoolritme te komen na de vakantie. Sommige afspraken moesten 

eventjes worden herhaald (haha). Na het vertellen van alle vakantieverhalen is iedereen goed gestart met 
verschillende activiteiten. In de kleuterbouw zijn de kinderen na de kerstvakantie begonnen met het thema kleding 
en de letter K. De kinderen hebben kleding gesorteerd en opgevouwen. Ze hebben met vlechten, knippen en plakken 
de mooiste kunstwerkjes gemaakt. Er was een kledingwinkel en er is een modeshow gehouden. Het was super leuk! 

De middenbouw heeft leerstof herhaald en zich verdiept in de wereld van de oude Grieken. Groep 8 is zich aan het 
voorbereiden op een drukke periode met toetsen, middelbare scholen bezoeken en huiswerk. Na de vakantie zijn er 
een aantal nieuwe kinderen gestart in de midden- en bovenbouw. Fijn om te zien hoe snel zij worden opgenomen in 

de groep. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Aloweetjes 
20 januari 2023 

Agenda 
 

• 15 februari  Rapport 1 mee 
 
• 16 februari  Voortgangsgesprekken 
 
• 17 februari  Carnaval 
 

• 21 februari  Voortgangsgesprekken 

 
• 27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
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Zilveren weken 
 

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. In de Gouden Weken (na de 
zomervakantie) hebben we met de groepen een fundament gelegd. De periode na de kerstvakantie noemen we de 
Zilveren Weken. De Zilveren Weken zijn bij uitstek geschikt om met elkaar stil te staan bij de sfeer en dynamiek in 

de groep. Met name in deze fase is het van belang het opgebouwde in de eerste helft van het jaar nu te onderhouden 
en te optimaliseren. Hoewel groepsvorming een continu proces is, kunnen we de Zilveren Weken benutten om extra 
aandacht aan de groepsvorming te geven. We blikken met elkaar terug en kijken vooruit. Zo bepalen we samen 
opnieuw de norm en werken we aan een fijne en veilige groep. 
 

Trots op de leerlingen – tempotoets tafels 
 

De afgelopen week hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een 
tempotoets tafels gemaakt. Wat hebben de leerlingen dit enorm goed gedaan. 
Van de 170 leerlingen die de tempotoets tafels hebben gemaakt, hebben 167 
leerlingen de toets goed gemaakt. 

 
Als een leerling goed kan automatiseren en memoriseren heeft dit een grote 
impact op het flexibel uitvoeren van berekeningen, het zelfbeeld voor rekenen 
en het maken van geavanceerde wiskundetaken later in de schoolloopbaan.  
 
Bij de leerling die basisbewerkingen heeft geautomatiseerd en gememori-
seerd, blijft er een groter deel van het werkgeheugen beschikbaar voor de 

uitvoering van niet-geautomatiseerde handelingen. Het gaat daarbij niet 
alleen om het uitrekenen van sommen, maar ook om het tempo van het maken van de berekening. 
 

 

Rapportgesprekken 
 

Woensdag 15 februari ontvangen jullie het eerste rapport van jullie zoon/dochter. Op donderdag 16 februari en 
dinsdag 21 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging via Parro. 
 
Vanaf maandag 6 februari kunt u zich inschrijven vanaf 8.00 uur, de inschrijving sluit op vrijdag 10 
februari om 14.00 uur. 
 

Vanaf groep 5 zijn leerlingen aanwezig bij dit gesprek. Dit is vanuit eigenaarschap, medeverantwoordelijk maken en 
zelf actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Hierdoor neemt hun motivatie en betrokkenheid toe. Gemotiveerd 
zijn betekent dat een kind in beweging komt en gaat handelen. Het gesprek zal max. 10 minuten duren. Wij hopen 
dat u (bij voorkeur beide ouders) samen met uw zoon/dochter aanwezig kunt zijn. 
De gesprekken van groep 8 zullen op een later moment plaatsvinden. 
 

 

Oprichting verkeerscommissie 
 
Elk jaar doen onze kinderen uit groep 7 mee aan het VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen. Tijdens het 
schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht 
hebben in verkeerssituaties. Maar verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Verkeer is vooral praktijk. Tijdens het 
praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in 

het echte verkeer. 
 
Voor het jaarlijks efficiënt kunnen organiseren van het praktisch verkeersexamen willen wij nu een verkeers-
commissie oprichten. 
 
Wat doet de verkeerscommissie zoal: zij informeert de leerlingen en ouders over de uitgezette route en zoekt 
vrijwilligers voor de fietscontrole en de controleposten. Ook zorgt zij ervoor dat de verrichtingen van de kinderen op 

een goede manier worden beoordeeld en geeft de resultaten door aan de leerkrachten. Na afloop van het examen 

regelt de verkeerscommissie ook de diploma-uitreiking. Er ligt al een draaiboek van voorgaande jaren en wij helpen 
graag mee met het opstarten van de commissie. 
 
Wij hopen dat u geïnteresseerd bent en zich wilt inzetten voor de verkeersveiligheid van de kinderen van onze school. 
Als u vragen heeft of zich al wilt opgeven mail dan naar Josje van der Pas via j.vdpas@kpoa.nl 

 
Josje en Yvon, leerkrachten groepen 7 
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Ouders gevraagd voor onderzoek aannamebeleid gemeente 
 
De gemeente Amersfoort wil graag inzicht krijgen in het proces van aanname op basisscholen en stelt hiernaar een 
onderzoek in. Het onderzoek vindt op 17 scholen in Amersfoort plaats. Ook onze school is uitgekozen. 
Aanstaande woensdag 25 januari word ik door de onderzoekster geïnterviewd over de aanmeldprocedure van de 
leerlingen bij ons op school. Voorafgaande aan dit interview wil zij ook graag met drie ouders in gesprek. 
 
De onderzoekster zoekt ouders die iets kunnen vertellen over het proces van op zoek gaan naar een school tot en 

met de plaatsing op een school. Waar loop je als ouder tegenaan, bezoek je meerdere scholen, wat gaat goed, wat 
kan beter? 
 
Welke ouder(s) van de leerlingen uit de onderbouw zouden graag een bijdrage willen leveren aan dit 
onderzoek? Het gesprek staat gepland op 25 januari om 13.00 uur en is om 14.00 uur afgelopen. 
 

Als u dit wilt, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk (liefst voor dinsdag 24 januari 12.00 uur). U kunt een mailtje 

sturen naar j.timmerman@kpoa.nl 
 
Judith 
 

 

Start nieuwe teamleider 
 
Nog heel even en dan gaat Bianca, onze nieuwe teamleider, starten, om precies te zijn op woensdag 1 februari. Zij 
zal op maandag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag gaan werken. 
Wij wensen haar heel veel succes en vooral plezier op onze school en in ons team. 
 

 

Auto’s voor oprit woningen Anthonie van Dijcklaan 
 
Door buurtbewoners uit de Anthonie van Dijcklaan is geklaagd over het feit dat er regelmatig ouders zijn die hun 
auto voor de oprit van hun huis zetten bij het brengen/halen van hun kinderen. Het is al enkele keren gebeurd dat 
bewoners thuis komen en dan hun auto niet op hun eigen oprit kunnen zetten of weg willen en dan moeten wachten 
tot de betreffende auto weg is. 

Vriendelijk verzoek uw auto niet meer voor een oprit te zetten. 
 

 

SPORT 
 

Sportagenda 
 

Sporttoernooi Wie Wanneer Waar 

Schaaktoernooi Groep 1 t/m 5 27-01-2023 Dorpshuis de Neng, Engweg 7 

Schaaktoernooi Groep 6 t/m 8 03-02-2023 Dorpshuis de Neng, Engweg 7 

Schoolvoetbal  Groep 5 & 6 10-03-2023 ASC Nieuwland of VOP Vathorst 

Schoolvoetbal  Groep 7 & 8 17-03-2023 ASC Nieuwland of VV Hoogland 

 

Schaaktoernooi 
 
Heel lang hebben wij voor het schaaktoernooi zeven inschrijvingen gehad, wat betekent dat één team niet mee had 

kunnen doen. Gelukkig heeft Tobias (groep 5) zich vandaag nog aangemeld. Het toernooi voor de middenbouw zit 
echter al vol en het is niet mogelijk om nog een team in te schrijven. Ik heb contact opgenomen met de organisatie 
en zij laten mij zo snel mogelijk weten of ons tweede team ook met de middenbouw mee kan doen. Wel kunnen we 

een week later meedoen bij de bovenbouw als we dat willen. Zodra ik meer weet zal ik de ouders van team twee via 
de mail informeren. 
 
Team 1 

Spelers: Job (gr. 4), Carl (gr. 5), Kars (gr. 5) en Olav (gr. 5) 
Datum: 27-01-2023 
Locatie: Dorpshuis de Neng, Engweg 7 in Hoogland 
Aanwezig: 14.45 uur 
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Team 2 
Spelers: Rens (gr. 5), Isabel (gr. 5), Noor (gr. 5) en Tobias (gr. 5) 

Datum: 27-01-2023 of 03-02-2023 
Locatie: Dorpshuis de Neng, Engweg 7 in Hoogland 
Aanwezig: 14.45 uur 
 

Schoolvoetbal 
 
Ook dit jaar wordt weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. De inschrijvingen zitten altijd snel vol, 
dus wil jij graag meedoen? Wacht dan niet met inschrijven en meld je snel aan via Parro. 
 

Klopt een inschrijving niet? Of staat uw zoon of dochter er niet tussen? Dan ontvang ik graag een mail zodat er nog 
iemand extra kan worden ingeschreven of uitgeschreven. Mailen naar r.streef@kpoa.nl. 
 

 

OVERIG 
 

Kidsrun Bergcross 
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Activiteiten Elisabeth Groen 
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