
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Bij deze stuur ik u de nieuwsbrief van maart. Veel leesplezier.  

Rapportgesprekken  

Vrijdag 17 maart gaan de tweede rapporten mee naar huis. De week daarna vinden de 

rapportgesprekken plaats. U kunt zich vanaf maandag 13 maart om 16.00 uur inschrijven voor de 

gesprekken via Parro.  

 

 

 

 

 

Op zaterdag 18 maart is de nationale opschoondag. Samen gaan we dan aan de slag voor een schoon 

Nederland. Voor de dieren, het milieu en de toekomst. Maar ook voor onszelf! Voor de bewoners, de 

bedrijven en overheden in heel Nederland.  

Wij als school doen ook mee op donderdag 16 maart. Alle materialen worden geleverd door de 

gemeente. We gaan op deze dag onder schooltijd met de kinderen aan de slag om de omgeving wat 

schoner te maken. Zo leren we de kinderen ook dat afval niet op straat thuishoort. En dat het fijn is om 

in een schone buurt te wonen.  

 

 

Verkeersexamen groep 7 

Donderdag 30 maart is het theoretisch verkeersexamen voor  

groep 7. Zij maken op deze dag het landelijke examen in de klas.  

Het praktisch verkeersexamen vindt ook weer plaats samen  

met de Dinteloordse scholen. Deze datum is nog niet bekend.  

De informatie hierover volgt nog als er meer bekend is.  

 

 

Pasen  

Op donderdag 6 april vindt de Paasviering plaats op school. De 

informatie over deze dag ontvangt u nog in een aparte brief. 

Op deze dag hoeven de kinderen in ieder geval geen lunch mee 

te nemen. De oudervereniging zorgt voor een lunch. Voor de 

kleine pauze moeten ze wel zelf eten en drinken meenemen.  

 

 



 
 

Entreetoets en Eindtoets 

De week voorafgaand aan de meivakantie maken de kinderen in groep 7/8 een belangrijke toets. 

Groep 7 maakt de Entreetoets. Uit deze toets komt al een voorlopig advies en kunnen wij zien aan 

welke doelen de kinderen nog moeten werken. Groep 8 maakt de eindtoets. Groep 8 heeft het 

definitieve advies al ontvangen en de gesprekken zijn ook al geweest. Na het maken van de eindtoets 

kan het advies eventueel nog naar boven aangepast worden, maar dit gebeurt zelden.  

 

Aanmeldavond dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart 

Deze week zijn de aanmeldavonden voor de kinderen uit groep 8. Zij moeten naar de gekozen school 

om zich aan te melden op het VO. De ouders hebben de informatie die zij nodig hebben voor de 

aanmelding allemaal ontvangen. Het zijn weer spannende tijden voor de kinderen uit groep 8. Gelukkig 

kunnen ze de komende maanden nog genieten op de basisschool.  

 

Nieuwe kasten  

Misschien heeft u het wel gehoord van de kinderen. In de voorjaarsvakantie hebben we nieuwe 

wandkasten gekregen. In groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 staat een prachtige kast tegen de 

achterwand. Ook hebben de leerkrachten een nieuwe kast gekregen bij het bureau waar ze alle 

handleidingen en belangrijke zaken in opbergen. Het ziet er allemaal netjes uit en wij zijn er 

ontzettend blij mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Belangrijke data:  

Vrijdag 17 maart    Rapporten mee  

Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart  Rapportgesprekken  

Donderdag 30 maart    Theoretisch verkeersexamen groep 7  

Donderdag 6 april    Paasviering  

Vrijdag 7 april     Goede Vrijdag (hele dag vrij) 

Maandag 10 april    Tweede Paasdag (hele dag vrij)   

Maandag 17 april – dinsdag 18 april  Entreetoets groep 7 en Eindtoets groep 8 

Vrijdag 21 april     Koningsspelen  

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei   Vakantie  

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlagen vindt u nog informatie over ‘De week van het geld’ en de ‘kleine tour’.   



 
 

 

De Week van het geld is van 27 t/m 31 maart 2023.  Dit willen we graag onder de aandacht brengen. 

Als kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze met geld om moeten gaan, krijgen later minder vaak 

financiële problemen. Aan jou als ouder de taak om je kind voor te bereiden op financiële 

zelfstandigheid. Maar hoe pak je de financiële opvoeding aan? Hier wat tips per leeftijd. 

De eerste kennismaking van jonge kinderen met geld is via zakgeld. Met zakgeld leren kinderen 

omgaan met een beperkt budget, in een bepaalde periode rond te komen en de waarde van geld 

kennen.   

Dat is belangrijk voor later, want dan moeten ze hun wensen ook kunnen afstemmen op hun 

portemonnee. Er is een verschil tussen wat echt nodig en wat je als kind graag wil hebben. Niet alles 

kan, je moet keuzes maken. Op = op.   

Op welke leeftijd beginnen met zakgeld?  

Kinderen kunnen de verschillende munten herkennen vanaf ongeveer 6 jaar. Dat is dus een goede 

leeftijd om te beginnen met zakgeld. Op deze leeftijd willen kinderen het zakgeld waarschijnlijk 

meteen uitgeven. Als ze ouder worden, krijgen ze meer interesse voor geld en een beter besef van tijd. 

Ze begrijpen dan dat je later iets groters kunt kopen als je geld opzij legt.  

Het ene kind is het andere niet. Sommige kinderen hebben misschien al eerder belangstelling voor 

centjes. Sluit daar dan bij aan en begin wat eerder. Andere kinderen zijn er misschien een jaartje later 

aan toe.  

Hoeveel zakgeld geef je?  

Het bedrag aan zakgeld dat je geeft, hangt af van:  

• Hoeveel je zelf te besteden hebt  

• Wat je kind van het zakgeld moet betalen  

De tabellen hieronder laten zien wat andere kinderen ongeveer krijgen.  

Leeftijd Zakgeldbedrag (per week) in € 

5 jaar 0,50   9 jaar 1,10 tot 2 

6 jaar 1 tot 1,40  10 jaar 2 tot 2,30 

7 jaar 1 tot 2   11 jaar 2 tot 2,30 

8 jaar 1 tot 2   12 jaar 2,30 tot 3 



 
 

8 jaar: beginnen met sparen  

Het is belangrijk voor de financiële opvoeding dat kinderen oefenen met sparen voor duurdere dingen 

die ze niet direct kunnen kopen. Grotere uitgaven moeten ze later ook plannen. Je kunt je kind leren 

om hier geld voor opzij te zetten. Voor oudere kinderen is het ook belangrijk om te beseffen dat het 

nodig is om geld achter de hand houden voor pechsituaties.  

Hoe leer je je kind sparen?  

Kinderen krijgen vaak al vroeg wensen. Deze wensen zijn een mooie ingang om je kind te leren sparen. 

Vanaf 6 jaar, als je kind zakgeld krijgt, kun je het al leren om daarvan een deel in een spaarpot te 

stoppen of op een spaarrekening te zetten. 

Vanaf 8 jaar kan een kind begrijpen dat je na een paar weken geld opzij zetten iets kan kopen dat 

duurder is dan het wekelijkse zakgeld. Zijn de wensen groter? Dan kun je jouw kind stimuleren om het 

zakgeld aan te vullen met extra inkomsten. Bijvoorbeeld door het doen van klusjes. Zo gaat het sparen 

sneller. 

Krijgt je kind af en toe een extraatje voor het rapport of op een verjaardag, bijvoorbeeld van een 

grootouder? Dan kan het kind dat ook apart zetten.  

Doet je kind niets anders met zijn of haar geld dan sparen? Dan is het juist goed voor de financiële 

opvoeding om het uitgeven te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door afspraken te maken over zaken 

het kind zelf moet betalen, cadeautjes bijvoorbeeld. Zo help je je kind over de drempel.  

Sparen voor tegenvallers  

Sparen is niet alleen geld opzij zetten voor wensen, maar ook voorbereid zijn op financiële 

tegenvallers. Bij kinderen vanaf de middelbare schoolleeftijd kun je kinderen hier geleidelijk meer 

verantwoordelijkheid voor geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoon die kapot valt of oortjes 

die kwijtraken. Kinderen op de basisschool hoeven hier nog niet bij stil te staan.  

 

Informatiebron is de site van het Nibud waar nog veel meer te vinden is over financiële opvoeding: 

https://www.nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/financiele-opvoeding/ 

Hier is ook de Financiële opvoedtest te vinden die legt ouders dilemma’s voor uit de dagelijkse 

opvoedpraktijk van kinderen in vier leeftijdsgroepen. Het zet je aan het denken over en geeft je 

handvatten voor je aanpak. 

De Financiële Opvoedtest is leuk om te doen. Je ziet wat andere ouders doen in de voorgelegde 

situaties en krijgt tips. Na het invullen kun je in gesprek met je partner of met je kinderen. 

Als u persoonlijke vragen heeft over financiën, financiële opvoeding of financiële zorgen  kunt u 

contact opnemen met  Wijzijntraversegroep, telefoonnummer 0167-750850 

 

 

https://www.nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/financiele-opvoeding/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


