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Keek op de week 

14 januari 2022 

Keek op de week - week 3 

Informatie 

• Bericht voor groep 8 (en eventueel 7) 

Vanwege de voortgaande Corona-pandemie 

hebben alle scholen voor voortgezet 

onderwijs in de Kernprocedure 

Amstelland gezamenlijk besloten ook in 

2022 geen fysieke Open Huizen en Open 

Dagen te organiseren. Hetzelfde geldt voor 

de overige voorlichtingsactiviteiten. Wel zal 

iedere school in digitale vorm alternatieven 

aanbieden. Deze activiteiten zullen op de 

websites van de individuele scholen worden 

gepubliceerd. De Open Huizen en Open 

Dagen zoals in de onlangs verschenen Schoolkeuzegids Kernprocedure Amstelland 2022 

staan vermeld, komen daarmee te vervallen. Scholen voor vmbo-b en k kunnen, gezien het 

specifieke karakter van hun opleiding, wel besluiten tot bepaalde fysieke PR-activiteiten. 

 

De wijze van aanmelden in de aanmeldweek, die loopt van 7 t/m 11 maart, is net zoals vorig 

jaar van school tot school verschillend. De VO-scholen publiceren hun aanmeldprocedure op 

hun website. T.z.t. zullen we, net als vorig jaar, een overzicht publiceren van de wijze van 

aanmelden van alle VO-scholen deelnemend aan de Kernprocedure Amstelland.  

 

We adviseren om de websites van de VO scholen nauwlettend in de gaten te houden. Hierop 

wordt de actuele informatie weergegeven.  

• Tafels middenbouw 
In groep 4 zijn we deze week begonnen met de tafels. Vooral het 
begrip tafels komt nu aan bod. Het zou enorm helpen als u uw 
kind helpt om de tafels te “stampen". De volgorde voor het 
aanleren van de tafels die u kunt aanhouden is: 1, 10, 5, 2, 3, 4, 
6, 9, 7, 8. De tafel eerst in de volgorde kunnen opnoemen, maar 
ze daarna ook door elkaar snel opnoemen en tot slot alle tafels 
door elkaar in een rap tempo kunnen beantwoorden, is waar wij 
heen willen. Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp! 
 
Groep 5 krijgt elke maand een tafeltoets, aankomende week is 
het weer zover! De kinderen worden dan getoetst op de tafels 1 
t/m 10. Wat bij groep 4 staat aangegeven, is ook heel belangrijk 
voor groep 5.  
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Maandag 17 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Luistervink Stamgroepleider Evert werkt vandaag i.p.v. Nikki 

 

Dinsdag 18 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Luistervink Stamgroepleider Evert is er samen met Nikki voor de leestoetsen 

 

Woensdag 19 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel Gymnastiek Vandaag weer gymnastiek. De bus vertrekt om 08:15! 

 

Donderdag 20 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Vrijdag 21 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Gymnastiek De bus vertrekt om 08.30 uur! Wees op tijd. 

Middenbouw Gymschoenen Teveel kinderen komen nog zonder gymschoenen op 
school. In de gymzaal is het echt fris dus op blote voeten 
gymmen, is echt geen pretje! 

 


