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Agenda 
 

23 januari Voorleesontbijt 

1 februari Studiedag (leerlingen vrij) 

8 februari Rapport 1 mee 

11-12 februari Rapportgesprekken 

11 februari Groepsbespreking (leerlingen Clowns en 

Acrobaten vrij) 

12 februari Groepsbespreking (leerlingen Orkest en 

Olifanten vrij) 

14 februari Groepsbespreking (leerlingen Tijgers en 

Leeuwen vrij) 

18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 

25 februari Groepsbespreking (leerlingen Groen en 

Geel vrij) 

26 februari Groepsbespreking (leerlingen Blauw en 

Rood vrij) 

28 februari Groepsbespreking (leerlingen Paars en 

Oranje vrij) 

 

 

Welkom 
Na de kerstvakantie zijn er 8 nieuwe leerlingen gestart op 

de Trapeze.  

Clowns:  Aras 

Acrobaten:  Jamilla 

Orkest:  Jordy 

Leeuwen: Leah 

Oranje:  Tygo en Thomas 

Groen:  Maurits 

Geel:  Carmen 

 

Hartelijk welkom allemaal en we hopen dat jullie je snel 

helemaal thuis zullen voelen op de Trapeze!  

  

 

 CITO-toetsen 
De Cito Toetsweken zijn in volle gang. 

De leerlingen worden op hun eigen niveau getoetst voor de 

vakgebieden: technisch- en begrijpend lezen, rekenen, spelling 

en woordenschat. 
Een deel van de toetsen nemen we digitaal af en een deel op 

papier. 

Wij verzoeken u dan ook om uw kind zo min mogelijk te laten 

verzuimen en afspraken voor dokters- en tandartsbezoek buiten 

schooltijd te plannen.  

Belangrijk voor een goed resultaat 

is ook voldoende nachtrust en een 

gezond ontbijt. 

 

 

Voorleesontbijt 
As woensdag 23 januari gaan de Nationale Voorleesdagen 

weer van start.  
Op de Trapeze starten we komende 

woensdag 23 januari met het 

traditionele Voorleesontbijt. 

De kinderen die dat willen mogen die 

dag in pyjama op school komen en ook 

een knuffel is van harte welkom.  

De ouderraad verzorgt een “klein” 

ontbijtje dus erg grote eters kunnen ’s 

morgens thuis nog wat eten.  

Ook dit jaar komen er leerlingen van het Schoter in alle klassen 

voorlezen tijdens het Voorleesontbijt.  
 

 

 
Voorlezen is niet alleen heel leuk, het is ook nog eens heel 

belangrijk. Voorlezen stimuleert kennis en woordenschat. 

Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt taalgevoel en bezorgt 

jong en oud heel veel plezier.   

Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan 
zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een 
goede lezer.  
Ouders spelen hierin een belangrijke rol. 
Hieronder enkele tips: 

Een boek kiezen 
Kies een boek dat past bij de interesse van uw kind. Alles is voor 
te lezen als een kind maar belangstelling heeft.  

Voorleesritueel  
Maak elke dag 15 minuten tijd om voor te lezen, 
bijvoorbeeld voor het naar bed gaan. Een vast 
moment maakt lezen tot een ritueel en iets 
vertrouwds.  

Lees hetzelfde boek vaker voor 
Herhaling is belangrijk en erg prettig voor uw kind. Door een 
verhaal vaker te vertellen zal uw kind het beter begrijpen. Wees 
niet bang voor verveling; uw kind leert elke keer weer andere 
dingen uit het boek. 
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Eerste Hulp bij Werkstukken en 
Spreekbeurten 
Eerste Hulp Bij Werkstukken & spreekbeurten          

Heeft uw kind binnenkort een spreekbeurt, boekbespreking of 

maakt het een werkstuk? Heeft uw kind hier hulp bij nodig? 

Kom dan naar de Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170. 

Elke dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur is er een 

gratis inloopspreekuur voor kinderen vanaf groep 4, die hulp 

kunnen gebruiken bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt 

of boekbespreking. 
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