Nieuwsbrief

Schooljaar 2018-2019

Nummer 9

Belangrijke data:
Week 2, 3 en 4
Donderdag 10 januari 2019
Maandag 14 januari
Dinsdag 15 januari
Week 3
Maandag 28 januari
Donderdagavond 31 januari

Woensdag 6 februari
Woensdag 13 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
Woensdag 17 april 2019

Woensdag 22 mei 2019

Cito Toetsen
Informatie-avond VO, groep 8
Luizencontrole
Diploma uitreiking “Samen Weerbaar”(was
eerst een andere datum)
Schoolschoonmaak
Natte gymles groep 6
Informatie ouderavond; informatieavond
over andere schooltijden verzorgd door Kees
Rosier.
Studiedag groep 1 en 2, leerlingen zijn vrij
Adviesgesprekken groep 8, hele dag
Techniekmiddag groep 7 en 8, dus geen
gymles!
Voorjaarsvakantie
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
1 t/m 4.
Tijden: 10.45 tot 12.15
Opvoedparty voor de ouders van de groepen
5 t/m 8 Tijden: 10.45 tot 12.15

Beste wensen

Schoolschoonmaak
In week 3 van 2019 gaan we de lokalen en het speelmateriaal van de kleuters weer schoonmaken, na
de vakantie horen jullie hier meer over!

Cito toetsen
De komende drie weken gaan de leerlingen weer verschillende Citotoetsen maken namelijk voor
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Sinds vorig schooljaar hebben we ‘Toetsen op Maat’ ingevoerd. Wat wil dat ook alweer zeggen.

Toetsen op maat
Een goede toets moet voor kinderen niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk zijn.
We toetsen onze leerlingen namelijk om hun ontwikkeling goed in beeld te krijgen. We willen graag
zien of er een opgaande lijn is of dat het stagneert. Ook willen we kijken of de leerling een prestatie
levert die je van deze leerling mag verwachten.
Soms komt het voor dat het groepsaanbod voor een leerling te hoog gegrepen is, we stellen dan
onze doelen bij. Op deze manier wordt het kind aangesproken op zijn functioneringsniveau en krijgt
het weer succeservaringen. Dan is het ook logisch om ook de Cito toetsen op maat aan te bieden.
Dus een toets die aansluit bij het niveau van de leerling. Vorig schooljaar hebben we hier al wat mee
geoefend en dit schooljaar gaan we het verder uitbouwen.

Goed om te weten
1. Toetsen zijn best leuk! Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt
vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten
ontspannen met de toetsen omgaan Keep calm!
2. Oefenen of voorbereiden? Zeker op de basisschool is oefenen voor toetsen niet nodig. Als
leerkracht (en ouder!) wil je weten wat de kinderen inhoudelijk kunnen, hoe vaardig ze zijn
en niet dat ze aantonen dat ze een toets goed kunnen maken. Op school laten we ze wel
kennismaken met de vraagstelling in de cito toetsen.
3. Het is wel belangrijk wanneer kinderen uitgerust op school komen.

Ouderavond Andere Schooltijden
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur.
Deze avond wordt verzorgd door Kees Rosier van ‘t VOO. Deze organisatie helpen ook basisscholen
die overwegen over te stappen naar andere schooltijden. De eerste stap is het informeren over
mogelijke schooltijden (bijv. Hoorns model, Bio-ritme model, vijf-gelijke-dagen model). Om een
inschatting te maken hoeveel ouders die avond komen willen we graag weten of u komt en met
hoeveel personen. Zodat we rekening kunnen houden wat betreft stoelen en koffie/ thee.
Geeft u zich op bij de groepsleerkracht van uw kind.

Luizenmoeders gezocht
Normaal gesproken wordt er na elke vakantie een Luizencontrole gedaan. Helaas lukt dit de laatste
tijd niet. Dit komt omdat we eigenlijk niet genoeg ouders hebben die dit kunnen/willen doen.
Daarom zijn we dringend op zoek naar ouders die mee willen helpen met de controles. U kunt zich
opgeven via directie.titusbrandsma@catent.nl
of bij de groepsleerkracht. Alvast hartelijk bedankt!

Gezocht: conservenblikken
De kleutergroepen hebben conservenblikken nodig, graag schoon en zonder etiket. U kunt ze
inleveren bij de kleuterjuffen. Alvast bedankt.

Natte gymles groep 6
Op maandagmiddag 26 januari heeft groep 6 een natte gymles, dit betekent dat we gaan zwemmen!
Voor het fietsen naar het zwembad zijn er ouders nodig die met ons meefietsen. Kunt u meefietsen,
wilt u dit dan doorgeven bij juf Leonie?
Mocht uw kind vanaf het zwembad rechtstreeks naar huis fietsen, wilt u dit dan ook doorgeven? Als
er geen toestemming is om zelfstandig naar huis te fietsen, fietst uw kind mee terug naar school.

Opvoedparty
In samenwerking met het SWW (Stichting Welzijnswerk) gaan we in een
informele sfeer een opvoedparty organiseren. Het afgelopen jaar was het
thema van de koffieochtend “Mediawijsheid” en dit keer willen we samen met
alle ouders een opvoedparty organiseren. Tijdens deze ochtend gaan we samen
met elkaar aan de hand van stellingen in gesprek over opvoeden en wat er
allemaal bij komt kijken. Het doel is dat we van elkaar kunnen leren! Onder het
genot van een kopje koffie/thee gaan we met elkaar in gesprek. Lijkt dit u leuk,
kom dan gezellig! We hebben het aan het einde van de woensdagochtend
gepland, zodat u daarna direct de kinderen kunt meenemen.
Tamara Broeksmit (IB) en Els Boesveld (SMW) begeleiden deze ochtend.
Data:
Groepen 1 t/m 4 17 april 2019 10.45 tot 12.15
Groepen 5 t/m 8 22 mei 2019 10.45 tot 12.15
Dus noteer het in de agenda!!!!

Versiergroep App
We hebben nu 7 aanmeldingen van ouders die graag willen helpen met het versieren van de school.
Wij hopen natuurlijk op meer ouders!!! Dus geef je naam en telefoonnummer door aan Tamara
Broeksmit of mailen mag ook t.broeksmit@catent.nl.

Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven
Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te
Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een
uitdagend en onverhard parcours loopt van 500 m, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van
Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden.

11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 m
11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km
11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km
Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk
een in de kleuren, goud, zilver of brons.
Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is
om je van tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl
De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand.
Met vriendelijke groet,
Frank Schuurman
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
06-55470112 | f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl
Volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 24 januari 2019

