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Belangrijke data 
23 januari Voorstelling groep 1 en 

2 in het Atlas theater 
23 januari t/m 3 
februari 

CITO toetsweken 

25 januari Juf Denise de Lange 
jarig  

3 februari Nieuwsbrief 6 
6 februari Juf Linde Evers jarig 
6 februari Voorstelling groep 5 en 

6 in het Atlas Theater 
7 februari Oud papier 
8 februari MR vergadering 
9 februari Studiemiddag team. 

Kinderen zijn ’s 
middags vrij 

16 februari GMR vergadering 
16 februari 1e rapport mee 
20 t/m 24 februari 10-minutengesprekken 
22 februari AC vergadering 
25 februari t/m 5 
maart 

Voorjaarsvakantie  

 

Nieuw jaar 
Langs deze weg wensen wij u allemaal het 
allerbeste voor het nieuwe jaar! We 
hopen er samen een mooi jaar van te 
maken.  
 

CITO toetsweken 
Van 23 januari t/m 3 februari staan de 
CITO toetsweken weer op het 
programma. In de groepen zullen er dan 
verschillende toetsen afgenomen worden. 
Dit gebeurt veelal op de ochtend. Zou u 
met het maken van afspraken bij 
bijvoorbeeld de orthodontist hier 
rekening mee willen houden?  
De manier van toetsen is in vergelijking 
met vorige jaren ook gewijzigd. CITO heeft 
namelijk een nieuw digitaal toets systeem 
ontwikkeld: “Leerling in Beeld”. Vanaf 
groep 5 worden de toetsen van Rekenen, 

Taalverzorging en Begrijpend lezen nu 
digitaal afgenomen. De groepen 3 en 4 
worden nog op papier getoetst.  
 

Overgang SchouderCom naar  
Social Schools 

Afgelopen woensdag hebben we de 
overgang van SchouderCom naar Social 
Schools afgerond. SchouderCom is dus 
niet meer te gebruiken. Vanaf nu wordt 
dus Social Schools gebruikt voor de 
digitale communicatie tussen school en 
ouders. Mocht u vragen hebben over het 
gebruik, schroom dan niet om te vragen.  
 

Grej of the day 
In groep 6 en groep 8 zijn de kinderen al 
bekend met het fenomeen “Grej of the 
day”. In alle andere groepen gaan we daar 
ook mee starten. We leggen aan het eind 
van deze nieuwsbrief uit hoe dit concept 
in elkaar zit. De “raadsels” zoals in de 
uitleg vermeld worden, zullen ook via 
Social Schools met u gedeeld worden.  
 

Parkeren bij de Oostermarke 
Van de Oostermarke hebben we het 
verzoek gekregen om geen auto’s meer te 
parkeren op de parkeerplaats. Het is 
namelijk geen openbare parkeerplaats, 
maar van Treant.  
 

Kanjertraining 
De eerste weken na de kerstvakantie 
worden ook wel de zilveren weken 
genoemd. We zullen dan extra aandacht 
besteden aan de dynamiek en de sfeer in 
de groep. Bij de Kanjertraining noemen 
we dat de Winter Opstartweken. We doen 
oefeningen en spelletjes, we blikken terug 
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op het eerste half jaar en kijken vooruit; 
wat voor klas willen we zijn en hoe 
kunnen we daar samen voor zorgen. 
Op het blog zullen we allen foto’s zetten 
van deze lessen, zodat u een beeld heeft 
hoe dit gaat in de groep van uw kind. 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wordt uw zoon/dochter binnenkort 4 
jaar? Denkt u dan aan het inschrijven van 
uw kind? Het inschrijfformulier is af te 
halen bij meester Peter Zantingh. 
 

Studiemiddag team 

Op donderdagmiddag 9 februari heeft het 
team van ’t Eenspan een studiemiddag. 
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur 
vrij. 
 

Schoolfruit 
In het kader van het schoolfruitproject 
eten we volgende week de volgende 
soorten groente/fruit: 

• Dinsdag : Watermeloen 

• Woensdag : Sinaasappel 

• Donderdag : Appel 

 
Nieuws van de Voorschool 

Nieuwjaar 
Als eerste willen we jullie het allerbeste 
wensen voor het nieuwe jaar!  
We hopen dat het voor iedereen een 
mooi jaar gaat worden. 
Afscheid en Welkom 

We hebben afscheid moeten nemen van 
Bella, zij is in de Kerstvakantie vier jaar 
geworden en gaat nu naar groep 1. Bella, 
heel veel plezier in groep 1.  
We hebben er ook weer een nieuw 
vriendje bij gekregen. Declan, wij wensen 
jou heel veel plezier en gezelligheid bij ons 
op de groep. 
 
Vormen en kleuren 
Wij zijn druk bezig met het oefenen met 
de kinderen van de vormen en kleuren. 
De vormen die we oefenen zijn: cirkel, 
vierkant en 
driehoek. Dit vinden 
de kinderen nog 
best lastig. Ook de 
verschillende 
kleuren vinden 
sommige kinderen 
nog lastig. Dit 
oefenen we elke dag wel even met de 
weekkalender of met het fruit/groente in 
ons bakje. Het zou fijn zijn wanneer jullie 
hier thuis ook even aandacht aan 
besteden. 
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Thema 
Het thema waar we mee bezig zijn is 
‘Hatsjoe!’. Dit thema gaat over ziek zijn en 
weer beter worden. Onze pop Puk, was 
deze week flink aan het niezen. Hij voelde 
zich ook niet zo lekker. Wanneer de 
kinderen ziek zijn liggen ze in bed 
vertelden ze. Dus dat hebben we ook met 
pop Puk gedaan.  
 

Nationale Voorleesdagen 
Dit jaar zijn de nationale voorleesdagen 
van 25 januari t/m 4 februari. Het boek 
dat centraal staat, en prentenboek van 
het jaar is, is: Maximiliaan Modderman 
geeft een feestje. 
Wij zullen tegen die tijd hier ook aandacht 
aan besteden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes Jacqueline, Jolanda en Ilknur 
Voorschool ‘t Eenspan 
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“Grej of the Day” 

Grej of the day is bedacht door de Zweedse leerkracht Micael Hermansson. Grej is Zweeds 
voor ‘ding’. Het is dus het ‘ding van de dag’. 
 
Hermansson, gek op boeken en nerdy feiten, besloot op een dag om zijn leerlingen te 
trakteren op een korte les over zomaar iets interessants. Maar eerst schreef hij een raadsel 
op het bord: Waarom eten de ijsberen de pinguïns niet op? Er gebeurde iets verrassends. 
Zijn doorgaans erg drukke klas viel ineens stil. De kinderen lazen het raadsel. En toen gingen 
ze met elkaar overleggen. 
 
De volgende dag gaf hij een les over de Zuidpool. Hij vertelde over de race tussen Amundsen 
en Scott die allebei als eerste het uiterst zuidelijke puntje wilden bereiken. Amundsen won. 
Onder meer omdat hij zijn sledes door honden liet trekken. Scott gebruikte pony’s, en die 
overleefden de kou niet. 
 
De les was zo’n groot succes dat hij besloot om elke dag zoiets te doen. En snel had hij een 
recept te pakken waarvan hij pas jaren later begreep waarom het zo goed werkt. Hij had 
namelijk zonder dat hij het wist een paar ijzersterke ingrediënten gebruikt: 
 

1 Een raadsel 
Het raadsel, dat je een dag van tevoren meegeeft, is een soort cliffhanger. Het blijft aan je 
knagen, het zet je hersens aan. En daardoor komen de kinderen nieuwsgierig op school: wat 
gaan we vandaag leren? Het raadsel houdt niet alleen de kinderen bezig maar ook hun 
ouders. 
 

2. De korte les 
De les duurt acht tot tien minuten, kort genoeg om vrijwel iedereen erbij te houden. Voor 
zo’n korte les moet je inzoomen op een klein onderwerp. Klein genoeg om in acht minuten 
iets gaafs over te vertellen. Na afloop beantwoord je ook niet eindeloos vragen. Je kunt 
afsluiten met een cliffhanger: daar hebben we het een andere keer nog wel over, of ga er 
thuis eens naar op zoek. 
 

3. De les werkt toe naar wow! feitjes. Wat is echt gaaf aan het onderwerp? 
Je presenteert feiten waarvan de kans groot is dat de leerlingen die echt wow vinden. ‘Dus 
de opstandelingen verklaarden gewoon dat de koning niet meer over hen mag regeren!’ 
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4. Navertellen 
Aan het eind vraag je: wat ga jij thuis vertellen? Uit onderzoek blijkt dat je informatie die je 
navertelt, veel beter onthoudt. In het voortgezet onderwijs werkt dit misschien niet zo goed 
als in het basisonderwijs. 
 

5. Verbanden leggen 
Bij de methode hoort een wereldkaart en een tijdbalk. Na elke les plak je een plaatje van het 
onderwerp van die les naast de kaart op de muur, en je trekt een touwtje naar de plek waar 
het onderwerp zich afspeelt. Zo zien de leerlingen wat voor bijzondere kennis ze al hebben 
geleerd. Hetzelfde kun je doen met de tijdbalk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door die presentatie, in de klas of op de gang, gaan de leerlingen na een tijdje verbanden 
zien. -De Olympische Spelen van Berlijn in 1936 hebben een link met de Berlijnse Muur, en 
natuurlijk ook met Hitler én met de Olympische Spelen in de oudheid. Of: een rups 
verandert in een vlinder, mensen veranderen niet zo veel maar krijgen wel een nieuw gebit. 

 
6. Vertellen en luisteren 

Een grej is een verhaal dat de leerkracht vertelt. In de bijbehorende diapresentaties vind je 
beelden die het verhaal ondersteunen. Er staat zo min mogelijk tekst in, hooguit een paar 
steekwoorden voor het houvast. 
 
Al deze  ingrediënten zaten in die eerste grej. En Micael Hermansson zag, voor het eerst in 
zijn carrière, nieuwsgierigheid en plezier bij al zijn leerlingen. Hermansson ging er tien jaar 
mee door en werd daarna een veelgevraagd spreker over presenteren. Hij is regelmatig ook 
in Nederland te zien. 
Oh ja, het raadsel! Waarschijnlijk weet je het antwoord wel. IJsberen leven op de 
Noordpool, Pinguïns op de Zuidpool… 
 
Grej of the day verspreidt zich razendsnel over Zweden, Finland, Nederland, België en 
andere delen van Europa. Ook in Australië is het inmiddels ontdekt. Voor onze school is het 
een mooie aanvulling op onze lessen wereldoriëntatie en lezen.  
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