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MAANDAG 21 JANUARI 2019
Meester Alof jarig

DINSDAG 22 JANUARI 2019
Buitenschoolse activiteit: typecursus

WOENSDAG 23 JANUARI 2019
Juf Monique jarig
EU schoolfruit
Groep 4 t/m 8: Workshop drama

DONDERDAG 24 JANUARI 2019
EU schoolfruit

VRIJDAG 25 JANUARI 2019
EU schoolfruit

BIJZONDERHEDEN
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EU schoolfruit: appel, peer en waspeen.
PEC Zwolle: De kinderen uit de provincie Overijssel zijn uitgenodigd om kosteloos bij de wedstrijd PEC ZwolleADO Den Haag vrouwen te komen kijken! De dames voetballen op vrijdag 8 februari, de wedstrijd begint om
19:30 uur. De organisatie wil graag een nieuw toeschouwersrecord vestigen en daarnaast willen ze meedoen aan
de Teddy Bear Toss. Je mag alleen gratis naar binnen als je een knuffel bij je hebt! Wil je gratis naar de wedstrijd?
Geef je dan op bij één van de leerkrachten. We zullen de kaarten centraal vanuit school bestellen die jullie vanaf
18:00 uur (8 februari) bij de fanshop kunnen ophalen. Let op: dit is een buitenschoolse activiteit, dus leerkrachten
begeleiden de kinderen niet deze avond!!!
Schoolkamp: Op maandag 27 t/m 29 mei 2019 gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 weer op kamp. We zijn blij
dat juf Monique, juf Rowina, juf Pauline, meester Dave, Nic Bruggink en Willem Jan van Beesten mee gaan als
begeleiding. Verdere informatie volgt in de komende maanden. Wilt u alvast meer weten over de locatie op
Schiermonnikoog? Dan kunt u op informatie vinden op: https://www.deoorsprong.nl
CITO voor groep 1-2: De CITO toetsen voor groep 1 en 2 waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit
de leerlingvolgsystemen gehaald. Op onze school betekent dit dat we de ontwikkeling van kleuters blijven volgen
zoals we voorheen al deden. De leerkrachten kunnen aan de hand van observaties, gesprekjes of spelletjes nagaan hoe de kinderen zich ontwikkelen. Middels ons registratiesysteem Onderbouwd houden we de doelen voor
rekenen, taal (actief taalgebruik, woordenschat, klanken, rijmen etc.) en motoriek goed in de gaten. Met de methode ZIEN! die we schoolbreed inzetten, hebben we zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De dyslexiescreening vanuit de methodiek van Anneke Smits gebruiken we in groep 2 of als het kind eraan toe is om de letterkennis in beeld te brengen.
CITO toetsen: Vanaf maandag 28 januari starten we in alle groepen met het afnemen van de CITO toetsen. Een
leerkracht verzamelt de hele dag informatie over wat een kind kan en wat hij nog moet leren. Dat doet de leerkracht door te observeren, beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. Daarnaast
nemen we tweemaal per jaar toetsen van CITO af. Door de CITO toetsen af te nemen, kunnen we volgen hoe de
leerlingen zich ontwikkelen in vergelijk met het landelijk gemiddelde. De CITO toetsen geven ons dus belangrijke
informatie. In veel gevallen komt de toets uitslag van CITO overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige
gevallen levert het ook nieuwe informatie op. Dit geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen. Op 12 februari
zijn de contactgesprekken ingepland, dan worden ook de resultaten van deze toetsen met u besproken.
Fancy Fair: Op donderdagmiddag 7 februari gaan we brainstormen over de fancy fair. Wilt u meedenken en/of
meehelpen, dan bent u van harte welkom om aan te schuiven bij dit overleg. De koffie en thee staat klaar om
15:00 uur.
Wist u dat… de kinderen naar de markt in Dedemsvaart zijn geweest? Ondertussen zijn ze op school druk bezig
met de verwerking van alle informatie die ze hebben verzameld. Op woensdag 13 februari sluiten we het thema
feestelijk af, komt u ook?
Wist u dat… de kinderen geen snoep mee mogen naar school? Wilt u uw kind(eren) geen snoep en/of chocolade
meegeven (na de lunch)? Alvast bedankt!

