
 
Vrijdag 7 juni 2019 

 

Agenda: 
 
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij 

De komende twee weken zijn Toetsweken i.h.k.v. ons CITO - Leerling Volg Systeem 

Dinsdag 11 juni OR-vergadering 

Woensdag 12 juni Petra Kuijs afwezig 

Donderdag 13 juni Tom Verveer afwezig 

Vrijdag 14 juni Tom Verveer afwezig 

Petra Kuijs afwezig i.v.m. netwerkbijeenkomst adjunct-directeuren 

Maandag 17 juni Tom Verveer afwezig 

Dinsdag 18 juni  Tom Verveer afwezig 

Openbare muzieklessen kleutergroepen 

Woensdag 19 juni Openbare muzieklessen groepen 3 en 4  

Donderdag 20 juni Petra Kuijs afwezig i.v.m. bijeenkomst personeelsraad 

 

 

De jarigen van de komende twee weken:  
 

Dinsdag 11 juni:  Sonny Deijkers (8 jaar) 

Maandag 17 juni: Luca van Vlaanderen (5 jaar) 

Dinsdag 18 juni:  Jaron Lammerts van Bueren (10 jaar) 

   Job Tiebie (10 jaar) 

   Ryan Cheung (12 jaar)   

 

Het team van de Binnenmeer feliciteert deze leerlingen van harte!  

 

 

Welkom! 
 

Lindy Lensen en Saartje Raspe zijn vier jaar geworden en mogen nu iedere dag naar school. Lindy en 

Saartje zitten in groep 1/2A bij juf Rina en juf Vera. Wij wensen beiden veel plezier èn succes op de 

Binnenmeer! 

 

 

 

Muzieklessen kleutergroepen en groepen 3 en 4 

 

Binnenkort zijn er openbare muzieklessen voor de kleutergroepen en de groepen 3 en 4. Dit betekent dat 

u van harte welkom bent om de muziekles van uw zoon of dochter te komen bekijken. Tevens zal dit de 

laatste muziekles zijn van dit schooljaar. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als er veel publiek aanwezig is 

om voor te spelen! 

 

Dinsdag 18 juni kleutergroepen: 

Groep 1/2A  09.00 uur – 09.30 uur 

Groep 1/2B  09.30 uur – 10.00 uur 

Groep 1/2C  10.30 uur – 11.00 uur 

 

Woensdag 19 juni groepen 3 en 4: 

Groep 3    10.15 uur – 11.00 uur 

Groep 4A  11.00 uur – 11.45 uur 

Groep 4B  11.45 uur – 12.30 uur 

 

 

 



 

Start CITO toetsweken 

 
De komende twee weken zullen in het teken staan van de 

CITO LOVS toetsen. Aan de hand van de toetsen volgen de 

leerkrachten de leerlingen en krijgen zij een nog beter beeld 

van hoe en waar de leerling staat én daarbij ook van de 

groep als geheel. 

 

De leerling maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de 

toetsen uit het CITO-Leerlingvolgsysteem. Wat is het verschil?  

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of de leerling de lesstof en doelen die pas aangeboden 

zijn voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan of dat eventueel herhaling wenselijk 

is.  

De toetsen van CITO hebben een ander doel: vaststellen of de doelen van (voornamelijk) het laatste half 

jaar voldoende worden beheerst en kunnen de aangeleerde vaardigheden kunnen worden toegepast. 

Daarnaast zijn deze resultaten bedoeld om het vaardigheidsniveau van de leerling (landelijk) te kunnen 

vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van de 

leerling nog nauwkeuriger.  

 

De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn door een speciale 

meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kan daardoor bijvoorbeeld 

vergeleken worden met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of de leerling voldoende groei 

doormaakt in zijn cognitieve ontwikkeling.  

  

Wij willen zo veel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen tegemoet komen en ze de juiste 

aanpak geven. Dit zorgt voor een steeds grotere differentiatie in het onderwijsaanbod en de daarbij 

behorende instructie. Wij willen er uit halen wat er in zit! 
 

 
Zomerlezen! 

 
Ook deze zomer gaat de VakantieBieb weer open en er staat een brede 

selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin klaar. 

Bijvoorbeeld “Deze mop is top” van Paul van Loon,  “Met opa door 

Europa” van Tamara Bos, “Level 13”, Game over” van Esther van 

Lieshout en “De zevensprong” van Tonke Dragt. Een lidmaatschap is niet 

nodig. De VakantieBieb voor kinderen is reeds geopend sinds 1 juni. 

Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar.  

De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 

 

De populaire Zomerleesboekjes van Zwijsen zijn weer verkrijgbaar 

voor 3,99 per stuk! De boekjes staan vol verhalen, moppen, strips, 

versjes en uitdagende opdrachten. Door de boekjes mee te nemen op 

reis, naar het strand, of naar opa en oma, blijven de kinderen lezen en is 

het lezen op school na de zomer weer leuk! 

 

 

 

Vanaf de eerste vakantiedag vind je op zwijsen.nl/zomerlezen online leesactiviteiten onder de naam 

“Leesluikjes”. Elke dag kunnen kinderen hier een luikje openen met daarin een verrassende activiteit: 

bijvoorbeeld een spelletje, een lees of luisterfragment, een strip of een mop. Een zomerse advent 

kalender dus, waarmee kinderen op een speelse manier met lezen bezig zijn. Meld je aan op 

zwijsen.nl/zomerlezen. Dan krijg je een seintje als het eerste luikje geopend mag worden. 

 
 

  



Schoolkorfbaltoernooi 

 
Deze week hebben alle groepen 3 t/m 8 tijdens de gymlessen weer een 

leuke korfbalclinic gekregen van Korfbalvereniging Stormvogels. Onder 

leiding van Frans Rumphorst werden er mooie schoten geoefend, werd 

er geleerd vrij te lopen en vooral plezier beleefd!  

Deze clinic is ter promotie van het schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 22 

juni, waar de Binnenmeer zich de afgelopen twee jaar van z’n beste 

kant laten zien. Al twee jaar op rij mogen wij namelijk de grote 

wisselbeker in de school tentoonstellen als zijnde ‘beste school’. Graag 

nodigen wij iedereen uit om in te schrijven voor het toernooi, zodat wij 

deze mooie beker voor de derde keer mee terug naar school mogen 

nemen. Want… dan mogen wij de beker ook daadwerkelijk houden! 

 

Natuurlijk is er ook aan de groepen 1/2 gedacht. Zij kunnen op een 

speelse manier kennismaken met korfbal op de Kangoeroe ochtend.  

 

Meedoen met het korfbaltoernooi? Schrijf je in bij je eigen juf of 

meester, dit kan tot vrijdag 14 juni! Zijn er te weinig aanmeldingen in 

jouw klas voor een team? Dan kan je eventueel geplaatst worden in een team van een andere groep.  

 

  



40ste  keer Zwemvierdaagse 
 

Zwembad De Zien organiseert van maandag 17 juni t/m vrijdag 21 

juni voor de 40ste  keer de Zwemvierdaagse! Je kunt deze hele week 

zwemmen van 17:30 tot 20:00 én natuurlijk tijdens de normale 

openingstijden. Op elke dag wordt er 250 of 500 meter gezwommen 

in het grote bad, zijn er smakelijke acties te vinden bij de kantine, 

worden er leuke activiteiten geregeld in en rondom de baden én is 

er een feestelijke slotavond op vrijdag 21 juni met de band 

Paperplane!  

 

Uiteraard kun je een prachtige medaille verdienen bij het laten zien van een vol knipkaartje op 

vrijdag 21 juni, maar je wordt ook nog beloond met wat lekkers! 

 

Nog even op een rijtje; 

 

Wat:   40ste keer Zwemvierdaagse  

Waar:   bij zwembad De Zien in Uitgeest 

Wanneer:  van maandag 17 juni tot vrijdag 21 juni  

Inschrijven:  vanaf woensdag 6 juni aan de kassa of via www.zwembad-dezien.nl. 

 

Tot dan! 

 

Groetjes, 

 

Zwembad De Zien 

 

 

 

    

  

http://www.zwembad-dezien.nl/


  Open boerderijdag familie van Burgsteden 
 
Maandag 10 juni 2019, op tweede Pinksterdag opent de 

familie van Burgsteden tussen 10.00 uur en 16.00 uur haar 
staldeuren op Groot Dorregeest 6a in Uitgeest tijdens de 
Campina open boerderijdag. Op deze dag kunt u een kijkje 

nemen op de boerderij, de dieren aaien, machines bekijken en 
lekker op het weiland tussen de koeien picknicken.  

 
De kinderen kunnen aan vele leuke activiteiten deelnemen 
zoals een ritje op de rodeostier, je boerderijhulp diploma 

halen, deelnemen aan de melkweg race, touw vlechten, lekker 
springen op het springkussen, koe quiz e.d. Ook kun je je 

laten schminken en een rondje ponyrijden. Campina zorgt 
voor een heerlijke zuivelproeverij en ook kunt u wat lekkers kopen op ons gezellige 
boerenterras. De entree is gratis!  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7sJ35uOXTAhWBXBoKHXyZAMgQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-koe-i17792.html&psig=AFQjCNEOsVR4geZQsiZ5WVepqzU4XvUprg&ust=1494509775160670


      

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Unitas is op zoek naar jeugdleden in  

de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Heb jij  
zin om gezellig 2 lessen mee te doen  

met een kleuter gymles in gymzaal  
de Wissel op woensdag 19 juni en  

woensdag 26 juni. Je bent van  
harte welkom van 14.00 tot 15.00  

uur. We gaan er gezellige lessen  
van maken. Tot dan. Als deze dag/tijd  

niet voor u uitkomt mag u laten weten welke 
dag uw voorkeur heeft.  

U kunt mailen naar info@unitasuitgeest.nl  
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