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Nieuws uit het team
Het leerlingvolgsysteem
De komende tijd worden er in de groepen citotoetsen afgenomen. Deze toetsen worden door de
leerkrachten nagekeken en geanalyseerd. We zien dan of uw kind voldoende vooruitgang heeft
geboekt. Soms zien we dat de ontwikkeling wat minder snel gaat. Dan stellen we ons de vraag of
we ook actie moeten ondernemen. Alle toetsgegevens van de leerlingen worden met de ib-er
besproken en ook als team praten we over de uitslagen van de toetsen en de mogelijke verdere
acties. Tijdens het tienminuten gesprek brengen we u op de hoogte van de vorderingen van uw
kind.
Tienminutengesprekken en rapport
De eerste werkweek in januari verliep anders dan we verwacht
hadden. Door de gladde wegen en paden was het niet veilig en
was de school dus drie dagen dicht. We zijn dus iets later gestart
met het afnemen van de toetsen. Om die reden zijn de
tienminutengesprekken een week later. Deze gesprekken zijn nu
gepland op maandag 15 februari. De rapporten worden op
woensdag 17 februari uitgedeeld.
Meester Jordy
Op vrijdagmiddag zien de bovenbouwkinderen een ander gezicht.
Op deze middag krijgen de kinderen les van een meester. Tot de voorjaarsvakantie zal meester
Jordy op vrijdagmiddag les geven in de bovenbouwgroep.
Inspectiebezoek
Zoals al eerder is vermeld in onze nieuwsbrief krijgen we op maandag 25 januari bezoek van de
inspectie. De inspectrice gaat lessen bijwonen en heeft gesprekken met ouders en leerlingen. Voor
het bezoek heeft de school al allerlei documenten naar de inspectie gestuurd ter voorbereiding.
We zien het inspectiebezoek met vertrouwen tegemoet.
Nieuws uit de groepen
Groep 1
Het thema is winter, we gaan hierover boekjes lezen,
rijmen, lettergrepen, tellen en ordenen.
De kinderen krijgen één moet opdracht in de week, deze
moeten ze zelf plannen. Dat is nog best moeilijk.
Groep 3: VLL kern 6 is al bijna af, alleen het woordje ei nog.
dan gaan wij de kern afronden.
Rekenen: veel splitsen en erbij/eraf sommen t/m 10.
Groep 4: Taal: veel aandacht voor de hoofdletters.
Rekenen: tafels, erbij/eraf sommen tot 100, geldsommen.
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Klokkijken hele en halve uren, ook digitaal. In januari worden ook de cito toetsen afgenomen in
groep 3 en 4.
Groep 5 en 6
Een bijzonder begin van het nieuwe jaar. Aan de verhalen van de kinderen te horen hebben ze
zich uitstekend vermaakt op de dagen die we onverwacht vrij waren.
Deze week weer een ‘normale’ week. We zijn gestart met de
welbekende CITO toetsen. Elke dag maken we een deel van
een toets.
Hieronder een stukje over het Leesvirus. Ik hoor aan de
verhalen van de kinderen dat ze enthousiast gestart zijn, top!
Kinderen die meedoen aan Leesvirus krijgen meer plezier in
lezen, leren om hun eigen mening te formuleren en worden
vaardiger op de computer. Leesvirus zorgt voor een intensief
contact tussen school en bibliotheek en wordt al enkele jaren
met succes uitgevoerd in Drenthe, Groningen, Friesland en
Overijssel. Ook bibliotheken uit andere provincies kunnen
deelnemen aan het project.
Creatief aan de slag met boeken
Met Leesvirus gaan kinderen van groep 5 en 6 op een creatieve manier aan de slag met boeken.
Basisscholen binnen een gemeente doen gezamenlijk mee aan leesvirus.nl. Elke deelnemende
school koopt eenzelfde set leesboeken, die
door de bibliotheek zijn geselecteerd.
Wie is het meest besmet?
Centraal staat de vraag: welke klas is het
meest besmet door het leesvirus en wat is
het meest besmettelijke boek? Kinderen
lezen de tien boeken en wisselen via de
website leesvirus.nl hun mening uit met
kinderen van andere scholen die dezelfde
boeken hebben gelezen. Ook is er acht
weken lang de Leesvirusquiz met vragen
over de boeken, internetvragen over
thema’s uit de boeken of creatieve opdrachten. Op de website worden per gemeente de
quizscores bijgehouden, dat houdt de spanning erin!
Ter afsluiting is er in de bibliotheek een feestelijke
ochtend waar bekend wordt gemaakt welke klas het
meest besmet is geraakt met het Leesvirus (d.w.z. wie
de Leesvirus-quiz heeft gewonnen).
Groep 7 en 8
We zijn na de vakantie een beetje anders gestart dan
anders. Na een dag weer te zijn begonnen, hadden we
plotseling 3 dagen vrij door de ijzel. Gelukkig hebben
de kinderen zich goed weten te vermaken die dagen en
konden ze vrijdag weer veilig naar school toe. Deze
week zijn we gestart met de Cito-toetsen. Daar zijn we
de komende 2 weken druk mee bezig. De resultaten van
de toetsen worden met u besproken tijdens de
oudergesprekken in februari.
Ook hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 op de vrijdagmiddag tot aan de voorjaarsvakantie
een andere leerkracht: meester Jordy. Hij zal juf Marjan zolang vervangen. We wensen hem een
fijne tijd toe bij ons op school!
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