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24-12 Lamis uit groep 8 

25-12 Yashvir uit groep 1/2 

27-12 Ata uit groep 7 

30-12 Siënna uit groep 4 

01-01 Albraa uit groep 7 

03-01 Chayenna uit groep 2/3 

08-01 Boran uit groep 5 

08-01 Yara uit groep 2/3 

11-01 Lyndsey-Leen uit gr. 2/3 

13-01 Atakan uit groep 7 

13-01 Mikail uit groep 7 

15-01 Alina uit groep 5 

De jarigen in deze periode 

23-12 Vrij 

24-12  Kerstvakantie 

09-01 Naar school 

10-02  Start IEP toetsweken 

Kerstvakantie 

Het is bijna kerstvakantie. Afgelopen week hebben we genoten van alle kerstactivi-

teiten. In alle groepen zijn kerstknutsels gemaakt en is het kerstverhaal verteld. Het 

hoogtepunt was natuurlijk het kerstdiner op woensdagavond. Het team van de Don 

Boscoschool wil iedereen fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2023 

toewensen. We zien elkaar weer op maandag 9 januari. 

Bedankt 

We willen de OR bedanken voor hun inzet. Na het versieren tijdens de sinterklaas-

tijd, hebben ze ook de school in kerstsferen gebracht. Het ziet er prachtig uit. 

Vanaf dit schooljaar gaan wij hiervoor de IEP toetsen gebruiken. Dit hebben we ge-

daan omdat we vinden dat de IEP toets een beter beeld van de kinderen schetst, de 

IEP toets op een kindvriendelijkere manier toetst en omdat onze ervaringen met de 

IEP-eindtoets (groep 8) erg positief zijn.  

Naast rekenen en taal wordt nu ook het welbevinden van kinderen door de IEP 

toets in kaart gebracht. In de tweede week na de vakantie starten we met de IEP 

toetsen. Na de kerstvakantie ontvangt u meer informatie over de IEP toetsen. U 

kunt wel alvast een filmpje van IEP bekijken. Klik dan hier. 

Nieuws uit het Technieklokaal 

Groep 8 heeft de eerste periode Techniek afgeslo-

ten met het maken van een stroomkring. Er is een 

verlichte menukaart gemaakt voor het kerstdiner. 

De kinderen hebben ontdekt dat het lampje alleen 

kan gaan branden als de stroomkring gesloten is. 

Na de kerstvakantie zal groep 8 nog een periode 

Techniekles krijgen en daarbij zal materiaal ge-

bruikt worden uit de pas aangeschafte Techniekto-

rens. De Techniektorens zorgen voor een goede 

doorlopende leerlijn Techniek voor de groepen 6 

tot en met 8. 

Cito wordt IEP 

Elke basisschool in Neder-

land is verplicht om de leer-

ling te volgen d.m.v. een 

leerlingvolgsysteem. Wij 

gebruikten hiervoor altijd de 

toetsen van Cito.  

http://www.donboscoschoolhaarlem.nl/
https://youtu.be/feBgpoFW0aU


Wisseling zwemles 

Vandaag hebben de kinderen uit groep 7 hun 

laatste zwemles van dit schooljaar gehad. Na 

de Kerstvakantie gaan de kinderen uit groep 8 

elke donderdag zwemmen. Na de meivakantie 

zijn de kinderen uit groep 6 aan de beurt. 

Wist je dat…. 

het gisteren (21 december) de kortste dag van het jaar was? Natuurlijk 

duurt de dag 24 uur, maar het was maar 7 uur en 43 minuten licht. Vanaf 

vandaag wordt het elke dag een halve minuut langer licht. Dit duurt tot 21 

juni (start van de zomer). Wel een leuk idee dat we nu al richting de zomer 

gaan. 


