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30-01
31-01
01-02
02-02
03-02
04-02
05-02
06-02
07-02

MR-vergadering
Open podium groep 7
Voorleeskampioenschap

do
vr
za
za
ma

08-02
09-02
10-02
11-02
12-02
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Carnavalsvakantie t/m 16-02 ma

Adviesgesprekken groep 8
Inloop vanaf 8.15 uur
Open podium groep 4
Adviesgesprekken groep 8
Open podium groep 6
Carnaval in het Kolderhol
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13-02
14-02
15-02
16-02
17-02
18-02
19-02 Luizencontrole
20-02
21-02

22-02
23-02
24-02
25-02
26-02 Nieuwsbrief

Verjaardagen
DATUM

NAAM

GROEP

DATUM

NAAM

GROEP

01-02
02-02
03-02
09-02
09-02
19-02

Ilse Aalpol
Emiel Bancken
Jens Looijmans
Meike Schenkels
Kim van Vorstenbosch
Ties van Eersel

6
7
5
7
8
1A

21-02
24-02
26-02
27-02
27-02

Pien Withagen
Sil van Boxtel
Isabella van Lankvelt
Joy van de Burgt
Myrthe Smulders

1B
7
1B
7
8

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd.

Mededelingen
OPEN DAG WOENSDAG 14 MAART
Woensdag 14 maart is het open dag op onze school. Op die dag kunnen ouders met kinderen van 2 of 3 jaar een
kijkje nemen in de school en worden er rondleidingen verzorgd. Op deze manier krijgt u als ouder een goed
beeld van het onderwijs dat de school biedt. U bent van harte welkom, de deuren staan open terwijl de school
‘in bedrijf’ is.

JASSENTIJD
U kent het wel, uw kind gaat buiten spelen en u ziet nog net op tijd dat uw kind zonder
jas naar buiten gaat. Een bekende uitspraak is “Jas aan, anders word je ziek.” Ziek word je
niet van kou. Een van onze doelen is dat kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen.
We controleren bij kinderen van groep 1 t/m 4 actief of ze een jas aan hebben als ze naar
buiten gaan. Bij kinderen uit groep 5 t/m 8 laten we deze controle los, wat niet betekent
dat de kinderen standaard zonder jas naar buiten gaan. We bespreken met elkaar of het
weer is om zonder jas buiten te spelen, maar spreken kinderen er niet meer individueel
op aan als ze de keus maken hun jas uit te doen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij
het kind. Natuurlijk is het fijn als u als ouder hierover met uw kind in gesprek gaat.

Schoolontwikkelingen
EIGENAARSCHAP
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we op de studiedag gesproken hebben over het
uitstroombeleid. We vinden het als school belangrijk dat kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces.
Daarom voeren we sinds dit schooljaar kind-leer gesprekken met alle kinderen.
We willen kinderen ook actief betrekken bij de uitstroom naar een middelbare school. We nodigen vanaf nu
kinderen van groep 7 en 8 dan ook uit om deel te nemen aan het tien-minuten gesprek in november en maart.
Omdat we u en uw kind graag tijdig informeren over de richting waar wij als school aan denken, wordt het
voorlopig advies met ingang van dit schooljaar verplaatst naar groep 7.
Wat ons betreft is dit een mooie stap naar het vergroten van het eigenaarschap van kinderen.
CITO TOETSEN
In de groepen 3 t/m 8 wordt na ieder hoofdstuk een methodetoets gemaakt.
Deze toetsen geven ons inzicht in de beheersing van de leerstof, op deze manier kunnen we bepalen waar extra
aandacht aan gegeven moet worden.
Daarnaast volgen we de leerontwikkeling van ieder kind middels landelijke toetsen.
We maken gebruik van Cito toetsen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen op
vele vakgebieden.
De cito toetsen worden afgenomen in januari en begin februari en een tweede ronde in juni.
Groep 1 wordt alleen in juni getoetst en groep 8 dan niet meer, zij krijgen in april de eindtoets.
De toetsen die wij afnemen zijn rekenen-wiskunde, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
Om het technisch lezen te kunnen beoordelen gebruiken we een Drie-Minuten-Toets (DMT)
waarin kinderen in 3 minuten zoveel mogelijk losse woorden moeten lezen. Daarnaast nemen
we de AVI toets af, dit is een leestekst.
Groep 2 krijgt 2 toetsen. ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’.
De bovenbouw maakt naast de bovengenoemde ook de toets Taalverzorging, wat o.a. gaat over
interpunctie en grammatica. Later dit jaar maken de bovenbouwgroepen de toets
‘Studievaardigheden’.
Alle cito toetsen bestaan uit 2 of 3 onderdelen, welke verspreid in de week worden afgenomen.
Dit betekent dat er in de afgelopen- en komende periode veel toetsen zijn.
De kinderen kunnen hier niet voor leren, ze hoeven hier niet zenuwachtig voor te zijn. "Je best doen", dat is het
enige wat telt.
Ouders hoeven thuis niet extra met de kinderen te oefenen. Het is fijn als in deze periode de kinderen zoveel
mogelijk op school zijn en afspraken bij externen, wanneer mogelijk, na schooltijd worden gepland.

Nieuws
VOORLEESKAMPIOENSCHAP
Op donderdag 1 februari gaat Pleun Verhulst van groep 7 onze school
vertegenwoordigen bij de vervolgronde van de Nationale Voorleeswedstrijd 20172018 in ’t Perron. We gaan haar met de hele groep steunen en aanmoedigen. Ze zal
gaan strijden tegen de andere schoolkampioenen uit de omgeving. In de klas is er al
veel geoefend en de klasgenootjes hebben haar al veel tips en tops gegeven. Ze
wordt steeds beter! We zijn benieuwd hoe Pleun het gaat doen. We wensen haar
alvast heel veel succes! Voor ons is ze al een geweldige winnaar!
OPEN PODIUM
Woensdag 31 januari heeft groep 7 open podium vanaf 11 uur in de aula. Op donderdag 8 februari heeft groep 6
vanaf 11.00 uur open podium in de speelzaal. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, de oppas enz. zijn van harte
welkom om te komen kijken. Jongere broertjes en zusjes kunnen helaas niet mee komen.
INFORMATIE INZAKE DE CARNAVALS OPTOCHT
De carnavalsoptocht van dit jaar vindt plaats op vrijdag 9 februari a.s.
Om 8.30 uur is er eerst een samenkomst van de leerlingen in de eigen groep, waarna de
deelnemers van de optocht zich rond 8.45 uur gaan opstellen. Tegen 9.00 uur gaat dan de optocht
van start volgens onderstaande route. Wij hopen op veel publiek langs de route en op mooi, maar
vooral droog weer! Graag geen kleine accessoires zoals zwaarden, stafjes, brillen etc. meenemen,
het zou jammer zijn als deze verloren gaan.
De carnavalscommissie
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