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Nieuwsbrief februari 2023

Belangrijke data

● Donderdag 16 februari: Adviesgesprekken groep 8

● Woensdag 22 februari: Carnaval on ice! (ook groep 1 is welkom)

● Donderdag 23 februari: Rapporten groep 2-8 mee

● Vrijdag 24 februari: Studiedag, alle kinderen vrij: start voorjaarsvakantie

● Maandag 6 maart: Groep 1-8 weer naar school

● 6, 8, 14 en 16 maart: Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7

Vanuit het team
Hier is de nieuwsbrief van februari met onder andere informatie over de Cito-toetsen, Carnaval en de
aankomende voortgangsgesprekken.
Via deze weg willen we u ook laten weten dat we als team verdrietige berichten hebben ontvangen. Zo is Juf
Desiree voorlopig afwezig in verband met de zorgen om haar vriend waarbij de ziekte is teruggekeerd. En ook de
man van Juf Ingeborg is getroffen door een ernstige ziekte, dus ook Ingeborg is voorlopig niet aan het werk.
Op een kleine school met een hecht team heeft dit zijn weerslag. Gelukkig zijn we er ook voor elkaar en proberen
we met elkaar alle mogelijke oplossingen te bedenken. In deze tijd dat er gewoonweg geen vervanging te vinden
is, is dat een hele uitdaging en hebben we dan ook nog geen permanente oplossing voor de groepen. De ouders
van de betreffende groepen worden hier uiteraard over geïnformeerd.
Als u vragen/opmerkingen heeft kunt u altijd mailen of bellen met school, wij staan open voor uw feedback.

CITO-toetsen
De groepen 3 t/m 8 maken deze weken de CITO toetsen.
Samen met de methode toetsen, gesprekken met de
kinderen en de resultaten van de CITO toetsen kunnen we
een goed beeld schetsen waar de kinderen nu staan in hun
ontwikkeling. Elke leerkracht bekijkt deze resultaten. Ook
hier wordt ook schoolbreed met het team naar gekeken en
wordt het besproken. Zo kunnen we ons onderwijs blijven
aanpassen aan de behoefte van de groep en de individuele
leerling.

CITO-score
Iedere school is verplicht om een onafhankelijke toets af te nemen op didactisch gebied om de onderwijskwaliteit
te volgen en verantwoording af te kunnen leggen aan de inspectie. Wij zijn ons ervan bewust dat een kind meer is
dan deze resultaten. We willen u meenemen in hoe u de score kunt interpreteren.
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De CITO-score zegt iets over de ontwikkeling van het kind op didactisch gebied. Wij bekijken deze scores op
individueel niveau en op schoolniveau. Op school staat de ontwikkeling van het kind centraal en zijn cijfers een
middel om te duiden of een kind en de school zich voldoende ontwikkelen. Ieder kind moet zich kunnen
ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Om de onderwijskwaliteit te waarborgen stelt de school ambities,
passend bij de populatie. Met het team worden deze ambities geëvalueerd.

De scores worden weergegeven van A t/m E. Deze scores geven een duidelijk inzicht of de kinderen boven of
onder het landelijk gemiddelde zitten.
A en B score is samen 50% en is boven het landelijk gemiddelde.
Daarnaast is de E-score alleen de laagste 10%, dit is een duidelijk signaal voor lees-rekenproblemen.

In onderstaande tabel kunt u zien wat de score A t/m E inhoud.

A –  25% – ver boven het landelijk gemiddelde
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E  – 10% – ver onder het landelijk gemiddelde

Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7
Graag bespreken wij de ontwikkeling van uw kind middels een voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden
plaats op 6, 8, 14 en 16 maart (in de middag). U krijgt tegen die tijd een uitnodiging via Schoudercom.
Voorafgaand krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 een rapport mee naar huis (donderdag 23 februari). In dit
rapport staat beschreven hoe wij uw kind zien in de klas en wat de resultaten van de methodetoetsen en de
CITO-toetsen zijn. Groep 8 heeft geen voortgangsgesprek omdat hun ontwikkeling al is doorgesproken tijdens de
adviesgesprekken.

De ouders/verzorgers van groep 1-2 ontvangen later deze week een brief met specifieke uitleg over de
gesprekken en rapporten van deze groep.
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Carnaval on Ice!!
Woensdag 22 februari staat deze dag gepland. Groep 1 is deze dag ook welkom: als uw kind niet komt geef dit
dan even aan bij juf Jacqueline. Voor deze dag hebben we in samenspraak met de ouderraad een hele leuke
ochtend gepland. We gaan met alle kinderen schaatsen in Down Under in Nieuwegein!

Even een aantal praktische zaken op een rijtje:

- De dag start voor iedereen gewoon om 8.30 uur. De ouders die rijden kunnen even op school blijven wachten
en een kopje koffie/thee drinken.

- We zoeken ouders die willen rijden in 2 tijdsblokken, het eerste blok: de groepen 1 t/m 4 gaan om 9.00 uur
rijden vanaf school. Om 9.30 uur binden zij de schaatsen onder en schaatsen van 9.45-10.45 uur. De ouders
die rijden kunnen daar blijven. Om 10.45 uur gaan de schaatsen uit en dan rijden we weer terug naar school.

- Het tweede blok: de groepen 5 t/m 8 gaan om 10.00 uur rijden vanaf school. Om 10.30 uur binden zij de
schaatsen onder en schaatsen van 10.45-11.45 uur. De ouders die rijden kunnen daar blijven. Om 11.45 uur
gaan de schaatsen uit en dan rijden we weer naar school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn deze dag dan ook
iets later uit, de verwachting is dat we rond 12.30 uur weer terug op school zijn.

- Als u wilt rijden wilt u dit dan doorgeven aan de klassenouder welk blok u wilt rijden? Dan behouden we het
overzicht. Het is een half uur rijden en het parkeren is gratis.

- De ouders die rijden mogen ook mee schaatsen op de ijsbaan!

- Alle leerlingen krijgen van de ouderraad iets lekkers op school. De groepen 1 t/m 4 krijgen dit lekkers als ze
terug zijn op school. De groepen 5 t/m 8 krijgen wat lekkers voordat ze vertrekken. De leerlingen hoeven dus
niks te eten/drinken mee te nemen deze ochtend.

- De kinderen die zelf schaatsen hebben mogen deze meenemen, er zijn alleen ijshockeyschaatsen toegestaan!
Als uw kind geen schaatsen heeft krijgen ze de schaatsen op de ijsbaan.

- Natuurlijk mogen de kinderen verkleed naar school komen, dit is uiteraard geen verplichting! Houdt er rekening
mee dat het op de ijsbaan koud is, dus de verkleedkleren moeten onder of over een dikke jas passen. Wilt u er
zorg voor dragen dat de kinderen geen ‘losse attributen zoals toverstaf/wapens/maskers of iets dergelijks
meenemen? Uiteraard wel wanten/handschoenen en iets op het hoofd!
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