Naar de familievoorstelling DISSUS!
Ga zaterdagavond 18 maart om 19.30 uur ook naar de voorstelling DISSUS in de Lawei! (leeftijd 8+) Normaal kost een kaartje € 20,50. Maar als
je je kaartjes op school bestelt, dan betaal je maar € 10,00. Je krijgt in de
pauze ook nog een gratis drankje, dus het is goedkoper dan de bioscoop!

In deze nieuwsbrief o.a.:
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∗ Familievoostelling DISSUS
∗ VVE Thuis van start
∗ 17 februari vrije dag groep
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∗ Cito toetsen
∗ Sparen schoolreisje
∗ Groepen 5 t/m 8 naar de
Bios (incl. continurooster)

Belangrijke data:
Februari:
3: Sparen schoolreis
7: Film + continurooster groepen
5 t/m 8
10: Rapport op ouderportaal
13: Rapportgesprekken
14: Rapportgesprekken
17: EXTRA VRIJE DAG GROEP 1/2

1 MAART: 8:30 UUR OPENING
SCHOOLPROJECT “KUNST”

Alle belangrijke data vindt u
op de schoolkalender en
ook in ons ouderportaal!

We hebben als school een aantal jaren achter elkaar genoten van de voorstellingen
van het RO-theater. Het RO-theater is de afgelopen jaren zo populair geworden dat
de voorstelling bijna uitverkocht is. Maar niet getreurd! Want we mogen naar een
andere jeugdvoorstelling in de Lawei!
De voorstelling Dissus van de theatergroep Kwatta. Volgens de kranten en de Lawei
is het een prettig gestoorde muzikale familievoorstelling. Dus dat belooft weer erg
leuk te worden!
Dissus wordt vaak gepest. Hij verdwaalt met een stel vrienden als ze uit het zwembad komen. Dat begint een spannende tocht vol gekke gevaren. Als hij uiteindelijk
thuiskomt herkent bijna niemand hem meer…
Kwatta heeft deze voorstelling al eens eerder gespeeld. Ze wonnen er veel prijzen
mee. Eén van de spelers is Leendert de Ridder. Die ken je vast wel als Mees Kees.
Zo bestel je kaarten: schrijf je naam, je groep en het aantal kaarten op
een envelop. Doe het geld in de envelop en lever hem in bij juf Inka
(groep 4). Dit kan tot 8 maart. Je krijgt de kaartjes 15 maart.

17
februari
groepen 1/2

vrije

dag

In verband met een studiedag
van de leerkrachten van groep
1/2 is er een extra vrije
ochtend voor de groepen
1/2 op vrijdag 17 februari.
Deze dag staat niet gepland in
de kalender.

VVE thuisproject gestart
Onder leiding van juf Marrit Bosch is een
groep ouders gestart met het VVE thuis project. De ouders krijgen een voorleesboek en
mooie materialen om met hun kind aan het
werk te gaan en voor te lezen.
Verder bespreekt Marrit Bosch wat er in de
klassen gedaan wordt rond het thema ‘ziek en
gezond’ en krijgen de ouders tips waarop ze
kunnen letten bij het voorlezen.
Voorlezen en lezen is enorm belangrijk voor
kinderen. Daarom doen we samen met ‘t Mozaïek en De Turfjes mee aan dit project.
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Contant sparen voor de schoolreizen

Groepen 5 t/m 8 naar De Bios
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan op dinsdag 7 februari naar de film in De Bios. Jaarlijks organiseren de Soroptimisten een filmfestival voor het basisonderwijs. Zij organiseren de filmvoorstellingen en richten zich op
de rechten van het kind.
De films die de kinderen zien zijn ‘Mees Kees langs de lijn’
en ‘Kappen’.
Continurooster groep 5 t/m 8
Omdat de film pas om 11.00 uur begint, hebben we besloten
om met deze groepen op die dag een continurooster te
draaien. De kinderen moeten zelf hun lunch meenemen en
zijn om 14.00 uur uit!

U kunt weer contant sparen voor het
schoolreisje en het schoolfonds. Dit kan bij
de ouderraad op:

Vrijdag 3 februari van 8.20—8.45 uur in
de grote hal beneden.
Informatie over Citotoetsen
De afgelopen weken zijn in alle groepen weer
de toetsen voor het leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit zijn de landelijk genormeerde toetsen van cito. Daarom willen we u informeren
over het volgende:
•
•
•

Zwemdiploma behaald!
We feliciteren de volgende leerlingen met
het behalen van hun zwemdiploma:
B-diploma: Sophia Yaqoebi
C-diploma: Jeffrey Jongedijk

De citotoetsen doen we twee keer per jaar
De resultaten staan vermeld op het rapport en
uw ouderportaal
De resultaten op deze citotoetsen tellen vanaf
groep 6 rechtstreeks mee voor het advies voor
voortgezet onderwijs.

Toetsen bij kleuters:
We weten dat de score van de citotoets bij
kleuters een momentopname is. De ‘vorm’ van
de dag van het kind bepaalt voor een groot deel
de score. De leerkrachten hebben een goed
beeld van hoe de kinderen functioneren in de
groep, waar ze goed in zijn en wat nog beter
kan. De toets is een extra middel voor de leerkrachten om de ontwikkeling te volgen.
Hoe gaat een citotoets bij de kleuters
In een ontspannen en gezellige sfeer, in kleine groepjes en bij de eigen juf zorgen we er voor dat de kinderen geen last van ’stress’ krijgen. Sterker nog: ze
vinden het prachtig om aan de toets te werken! Als de
juf kinderen komt halen willen ze allemaal tegelijk
mee.
Wat voor soort vragen krijgen de kinderen

Rapportbesprekingen en adviesgesprekken
Op maandag 13 en dinsdag 14 februari zijn
er rapportgesprekken. Ook de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs in groep 8
vinden (o.a.) op deze dagen plaats. U krijgt de
indeling voor deze gesprekken binnenkort.
Ouderportaal
Vanaf vrijdag 10 februari kunt u het rapport van
uw kind(eren) inzien op uw ouderportaal. We
rekenen erop dat u dit voorafgaand aan het
rapportgesprek heeft gedaan.

Een voorbeeld: De juf leest steeds een vraag of een
opdracht voor en de kinderen moeten dan een streep
onder het goede plaatje zetten. Bijvoorbeeld: Juf leest
voor: ”Welk woord begint met de ‘k’? Trui, kip of
haan?”.
Een ander voorbeeld: De juf vraagt: “Zet een streepje
onder de derde dolfijn”.

Advies
Omdat een citotoets bij de kleuters een momentopname is adviseren we u om niet teveel
nadruk te leggen op de resultaten hiervan. De
leerkrachten kunnen u uitstekend uitleggen
hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat.

