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Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 6 toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 1/2B een bijdrage verzorgen.
De rapporten
Inmiddels is ons nieuwe, digitale rapport klaar! Het wachten was nog even op het nieuwe logo en
zodra dat klaar was kon de drukker aan de slag.
Zowel inhoudelijk als qua layout zijn we zeer tevreden met ons nieuwe rapport.
Over de wijze van rapporteren hebben wij u in Nieuwsbrief 2 al geïnformeerd. Toch is het goed om
het nog even op een rijtje te zetten:
●

Na ongeveer 12 weken onderwijs wordt een voortgangsgesprek gehouden met de ouders
van elke leerling. Tijdens dit gesprek worden de vorderingen van de leerling besproken. Op
dat moment krijgen de leerlingen dus nog geen rapport.

●

De leerlingen krijgen per schooljaar twee rapporten mee, nl in februari/maart en aan het
einde van het schooljaar.
Het eerste rapport wordt uitgereikt op vrijdag 1 maart 2019 om 12.00 uur. Door de invoering
van het nieuwe rapport is dit anders dan op de kalender is vermeld. Het is de bedoeling dat
alle ouders dan op gesprek komen. De gezamenlijke avond zal op woensdag 6 maart worden
gehouden. Een uitnodiging voor dit gesprek volgt nog.

●

Het tweede en laatste rapport zal op de geplande datum 1 juli worden meegegeven. Naar
aanleiding van dit rapport zal er geen rapportbespreking voor iedereen plaatsvinden.

Op deze manier hopen we u voldoende informatie te geven met betrekking tot de ontwikkeling van
uw kind.
Mini-gabberweek
Voor de ouders van de leerlingen van groep 2 is een bijlage toegevoegd over de mini-Gabberweek.
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Inschrijven voor de oudergesprekken
Naar aanleiding van het eerste rapport worden alle ouders (behalve groep 8) uitgenodigd voor een
gesprek met de leerkracht.
Ouders kunnen zich hiervoor intekenen in het lokaal van iedere groep. ‘s Morgens voor schooltijd ligt
hiervoor een tijdschema klaar. Ouders kunnen op dit tijdschema zelf een tijd invullen.
Indien ouders zich niet inschrijven, zal de leerkracht de ouders zelf indelen.
De uiteindelijke uitnodiging voor het gesprek zal gelijk met het rapport op vrijdag 1 maart worden
meegegeven. De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen een aparte mail met een uitnodiging
voor een gesprek, dit i.v.m. het voorlopig advies dat de kinderen krijgen.
Om de gezinnen met meerdere leerlingen bij ons op school zoveel mogelijk aansluitende tijden te
geven, kunnen ouders zich in de volgende weken intekenen:
Week 6:

Ouders met meerdere leerlingen bij ons op school kunnen inschrijven.
(datum 6 maart voor aansluitende tijden!)

Week 7:

Ouders met één leerling op onze school kunnen inschrijven.

Week 9:

Uitnodigingen worden op 1 maart gelijk met het rapport meegegeven.

CITO-toetsen
In de maanden januari en februari worden weer diverse CITO-toetsen gedaan. In onze schoolgids, die
u kunt vinden op onze website, staat precies vermeld om welke groepen en welke toetsen het gaat.
De CITO-toetsen worden in de klas geoefend. Thuis kunt u via de Ambrasoft-thuisversie uw kind laten
oefenen met CITO-achtige opgaven. Rechtsonder staat een CITO-knop. De inlogcodes hiervoor
hebben alle ouders aan het begin van het schooljaar ontvangen.
Dit jaar zullen we ook weer de CITO-woordenschattoetsen afnemen in alle groepen.
De CITO-toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een goed inzicht in hoe de prestaties van een
leerling zich verhouden tot die van zijn leeftijdgenootjes in heel Nederland. Om de cijfers voor een
leergebied te bepalen, gebruiken we natuurlijk niet alleen het CITO-resultaat. Dat is maar één score.
Door het hele jaar heen worden methodegebonden toetsen afgenomen en deze wegen allemaal mee
bij het bepalen van een cijfer voor een leergebied.
Bij een aantal leerlingen zal een Cito ‘toets op maat’ worden afgenomen. Dit betekent dat een
leerling een andere toets maakt dan de toets die past bij het leerjaar waarin hij/zij zit. De uitslag van
een toets is het meest nauwkeurig wanneer de toets aansluit bij het niveau van de leerling. Ook raakt
de leerling niet gefrustreerd door het maken van een té moeilijke toets. Het is prettig voor een
leerling om een toets te maken de past bij zijn of haar niveau.
Wanneer uw kind een toets op maat aangeboden krijgt, zal de leerkracht u daarover informeren.
Nationale Voorleesdag
Op woensdag 23 januari is het de Nationale Voorleesdag en komen er van 8.30 uur tot ongeveer 9
uur ouders voorlezen in de groepen. Het thema van de voorleesochtend is 'gevoelens'.
De ouderraad regelt de ontbijtkoek voor tijdens het voorlezen, maar het is wel de bedoeling dat de
kinderen thuis al ontbijten.
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Bedankt!
We hadden ook dit jaar weer een geweldig kerstfeest. Veel ouders hebben met veel inzet geholpen
om de vieringen en het gezellige samenzijn tot een succes te maken.
Hierbij dus een bedankje voor alle ouders die geholpen hebben om het kerstfeest te doen slagen: de
ouderraad, de hulpouders, de klassenouders en alle andere ouders die belangeloos geholpen
hebben.
Kei-training
Afgelopen woensdag is de ‘Ik ben een kei’ training weer gestart. Tien kinderen doen mee aan deze
training waarvan 2 kinderen van andere scholen in de buurt.
In 10 weken tijd leren de kinderen beter omgaan met hun faalangst. Zij leren anders denken, voelen
en doen waardoor zijn zelfverzekerder worden.
Cursus Hoogbegaafdheid
In de komende weken zullen we in teamverband op twee woensdagmiddagen verder gaan met de
cursus hoogbegaafdheid.
In het vorige schooljaar zijn we hiermee begonnen, maar door ziekte van de cursusleidster konden
we de twee laatste studiemomenten niet volgen. We hebben er zin in!
Nieuws uit de Kleuterbouw
We zitten midden in het thema “Winter’. Als opening hebben alle kinderen een pindaketting geregen
om in eigen tuin te hangen voor de vogeltjes. Als het lukt om een foto te nemen van een vogel die
van de pindaketting eet, dan willen wij die graag zien. Vier moeders hebben de hele middag pinda’s
vóór geprikt, zodat de kinderen de pinda’s aan het touwtje konden rijgen. Bedankt voor deze hulp.
Lessen en spelletjes die bij dit thema aan bod komen zijn bijvoorbeeld: wat kun je bestellen en huren
op de schaatsbaan voor 15 euro, welke sokken zijn het kleinst en passen aan Raais kleine
volgelpootjes, spelletjes met sneeuwpropjes. De komende twee weken blijven we over dit thema
werken.
Ook hartelijk dank voor de vele handen die op de schoonmaakmiddag hebben meegeholpen om het
lokaal weer lekker schoon te maken. Nu kunnen de kinderen weer in een schoon speelhuis en een
schone klas spelen.
Gevonden voorwerpen
Over een week zal de bak die vlakbij de trap in het hoofdgebouw staat geleegd worden. Kijk gauw
nog even!!
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