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maandag 9 juni
di 10 en wo 11 juni
zaterdag 14 juni
vrijdag 20 juni
dinsdag 24 juni
vrijdag 27 juni
woensdag 2 juli
vrijdag 4 juli

belangrijke data voor de komende periode
Pinksteren
groep 1 t/m 8
vrij
groep 1 t/m 8
klussendag
ouders/verzorgers
uitgifte Info nummer 20
groep 1 t/m 8
contactmiddag/avond
ouders/verzorgers
meesters en juffendag
groep 1 t/m 8
afscheid groep 8
uitgifte Info nummer 21
groep 1 t/m 7

Nieuws uit het team
De avondvierdaagse
In de vakantie start de avondvierdaagse al. We zijn blij dat Mirjam Langelaar de organisatie op
zich heeft genomen. Op dinsdag begint de avondvierdaagse”. Mirjam hartelijk dank.
De studiemiddag
Vanaf 13.00 uur hebben de leerkrachten rondom de tafel gezeten en met elkaar gesproken over
de volgende zaken:
 De nieuwe aardrijkskundemethode. Een deskundige heeft ons bijgepraat over dit
onderwerp. Welke goede aardrijkskundemethoden zijn er op de markt? Welke methode
past het best bij onze school?
 Groepsplannen. We gaan de groepsplannen en groepsoverzichten enigszins aanpassen.
Ook gaan we nog beter beschrijven hoe we onze zorgleerlingen dagelijks helpen. Waar
bestaat de hulp uit en wat heeft de hulp opgeleverd?
 Pedagogisch klimaat Ook volgend schooljaar zijn we van plan om een vervolg te geven
aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat. We hebben de mogelijkheden besproken.
De NSCCT-toets
Volgend schooljaar willen we starten met het afnemen van de NSCCT-toets in de groepen 4 en 6.
De makers van de toets schrijven het volgende over de toets:
“Om in te kunnen schatten tot welk ontwikkelingsprofiel een leerling behoort kan de NSCCT
worden afgenomen. Deze test screent de capaciteiten van leerlingen en vergelijkt ze met de
inschatting hiervan door de leerkracht. Bij onderpresteren blijven de verwachting van de
leerkracht en de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem achter bij de capaciteiten van de
leerling: de leerling presteert op school slechter dan de testuitslag doet verwachten. Vooral het
signaleren van onderpresteren vanaf groep 4 is belangrijk omdat er dan nog tijd is om de
achterstanden aan te pakken. Met capaciteitsmetingen in latere leerjaren worden de capaciteiten
steeds meer valide gemeten. Door de intelligentiescore af te zetten tegen de prestaties van de
leerlingen kan worden nagegaan in hoeverre de aanpak van de leerkracht en de school heeft
gewerkt en de achterstanden zijn verdwenen. De school kan daarmee de kwaliteit van hun
onderwijs evalueren en op tijd bepalen waar extra aandacht aan moet worden besteed.
Werken aan wat werkt
“Ik kan complimenten geven”
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met complimenten, iedere
keer als er een aanleiding voor is! Maar als kinderen elkaar complimenten
geven, komen ze vaak nog directer aan. “Wat leuk, ik hoorde je tegen
Sonja zeggen dat ze zo mooi kan tekenen. Daar werd ze wel blij van zag
ik.” Of “Fijn dat je tegen Mark zei, dat hij zo mooi op zijn gitaar gespeeld
had. Daar werd hij vrolijk van!”
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Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij zijn op schoolreis geweest naar Zippo Zebra in
Hoogeveen. De kleuters hebben zich daar prima
vermaakt. Er was een grote glijbaan, een klimmuur,
ze konden klimmen, klauteren, zwaaien en in de
ballenbak. We zijn natuurlijk in de disco geweest en
er was een voetbalveld.
Er staan foto’s op de website van onze school.
Deze week zijn wij begonnen met de cito toetsen, taal
voor kleuters is af.
Rekenen zijn wij nog mee bezig.
Volgende week beginnen wij met het thema voetbal.
Extra aandacht voor de begrippen: gelijk/evenveel, meer, minder.
Tellen t/m 20, kleine buur en grote buur.
Wegen: zwaar-licht, zwaarder-lichter.
Groep 3, 4 en 5
We zijn bezig met de laatste lootjes. Er wordt wel gezegd dat
deze vaak het zwaarst wegen, maar er wordt nog steeds hard
gewerkt. Op dit moment zijn de kinderen bezig met de CITO
toetsen. Er wordt getoetst op woordenschat, spelling, rekenen,
begrijpend lezen, AVI en DMT. De allerlaatste toetsen voordat de
rapporten geschreven worden en het jaar alweer voorbij is.
Vorige week zijn we op schoolreisje geweest naar Appelscha. Met
een gezellig team van moeders, leerkrachten en natuurlijk de
kinderen hebben wij ons een hele dag uitgeleefd in het
attractiepark. Vooral de botsauto’s, vlinders en waterglijbaan
vielen erg goed in de smaak en na al dat sjouwen met de bootjes
was het tijd voor patat. De dag vloog voorbij en natuurlijk kon
een groepsfoto als afsluiting niet missen!
Moeders heel erg bedankt voor het rijden en de gezelligheid in
het park.
Groep 6,7 en 8
Deze week zijn de kinderen van groep 6 en 7 druk aan het toetsen geweest. De Citotoetsen
rekenen, woordenschat en spelling zijn aan bod geweest. Na de vrije dagen gaan we hier nog
even mee verder. De resultaten hiervan zullen met u besproken worden op de oudergesprekken
van 24 juni.
De kinderen van groep 7 gaan dit schooljaar de Entreetoets maken
van het Cito volgsysteem. De betreffende ouders hebben hierover
inmiddels een informatiefolder over ontvangen. De resultaten van deze
toets laten zien hoe een kind ervoor staat op het gebied van Taal,
Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. In één oogopslag is er te
zien waar een kind goed in is en waar extra oefening nodig is.
De kinderen van groep 8 hebben inmiddels hun rekenboek van
Pluspunt uit. Ze zijn nu begonnen met het maken van Kienbladen. Er
komen uitdagende rekenonderwerpen aanbod, zodat ze zich wiskundig
verder kunnen ontwikkelen.

CBS de Kiel Rolderstraat 18 7849 PC de Kiel tel:0591-381218 info@cbsdekiel.nl

