Nieuwsbrief
januari 2019

Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Maandag 21 januari, voorlees gastles vanuit bieb, groep 1/2A 8.45 u-9.30 u
● Maandag 21 januari, voorlees gastles vanuit bieb, groep 1/2B 9.30 u-10.15 u
● Woensdag 23 januari, wethouder Bruggeman leest voor - 10 u
● Woensdag 23 januari, voorleesontbijt kleuters
● Donderdag 24 januari, gastles techniek van Marcel de Jong, gr 4 middag
● Donderdag 24 januari, OPEN DAG JC van Gent
● Donderdag 7 februari, MR vergadering
● Vrijdag 22 februari, studiedag team, school gesloten

Beste ouders en leerlingen,
namens het gehele team wens ik u een fantastisch 2019!

Cito toetsen
De komende periode worden er in de klassen een aantal cito toetsen afgenomen. Hiertoe is de
school wettelijk verplicht. Wij nemen de toetsen begrijpend lezen, technisch lezen en
rekenen/wiskunde af. De afnames zijn vooral bedoeld om inzicht te krijgen op welke onderdelen uw
kind nog extra ondersteuning nodig heeft. De inspectie volgt ook deze resultaten. De inspectie van
onderwijs volgt hiermee de opbrengsten door de gehele school. Zoals u weet leggen wij vooral het
accent op de persoonlijke groei en ontwikkeling van uw kind. Ook zetten wij als school in op het
aanleren van vaardigheden om tot kennis te komen. Dit is zeer belangrijk voor de verdere
schoolloopbaan na het de basisschoolperiode. Wij werken in de groepen 4/5 t/m groep 7 ook met
het adaptieve platform Snappet. Ook binnen dit platform volgen wij de ontwikkeling van uw kind.
Mochten de resultaten van de cito toets en de resultaten binnen Snappet en vanuit andere
observaties en/of werkvormen erg van elkaar afwijken dan nemen wij altijd contact op met de
ouders.
Bij de kleuters worden er geen cito toetsen afgenomen.
Activiteiten 2018-2019
Regelmatig vinden er verschillende festiviteiten plaats op school. Bij het organiseren van deze
festiviteiten hebben wij de hulp van ouders hard nodig. Vanaf heden is hiervoor geen aparte
activiteitencommissie meer actief maar zal de school per activiteit of festiviteit een oproepje
plaatsen voor hulpouders in de nieuwsbrief. Wilt u dus graag actief betrokken zijn dan verzoeken wij
u deze oproepjes goed in de gaten te houden. Bij opgave wordt u dan benaderd door de leerkrachten
die de festiviteiten zullen aansturen.

