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Tot ziens!
Tina uit groep 8 en Lorenzo uit groep 4 gaan verhuizen naar Oudeschoot. Lorenzo zal na de voorjaarsvakantie
starten op zijn nieuwe school in Oudeschoot, Tina maakt op onze school groep 8 af.
We wensen Lorenzo en zijn ouders veel plezier en succes op zijn nieuwe school! En Tina zien we gewoon weer
op maandag 1 maart!

CITO Toetsen
Vanaf 9 maart t/m 31 maart worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen bij groep 3 t/m 8 (groep 8 begint een
week eerder i.v.m. verwijzingen naar het voortgezet onderwijs).
Twee keer per jaar in januari/februari en juni worden deze methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Methode
onafhankelijk wil zeggen dat deze toetsen gebruikt worden naast alle methodes. Scholen zijn verplicht om de
ontwikkeling van hun leerlingen op een objectieve manier in beeld te brengen en te volgen.
We nemen ze dit jaar gewoon af, ondanks dat er een lockdown is geweest.
De citotoetsen meten naast het niveau van de leerling ook het groepsniveau en het schoolniveau. Aan de hand
van het aantal goede antwoorden komt er een vaardigheidsscore uit. Deze vaardigheidsscore hoort bij een
bepaald niveau. Zo kunnen wij als leerkrachten zien op welk niveau uw kind presteert in vergelijking tot de
‘gemiddelde” Nederlandse leerling. De vaardigheidsscores gebruiken we ook om de vooruitgang te meten. Dit is
van groot belang. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de leerlingen steeds op hun niveau stappen vooruit
maken. Wij spreken dan van groei, de vaardigheid score gaat in punten vooruit.
Na de afname gaan we de resultaten goed bekijken. Dat noemen we analyseren. We gaan dan onderzoeken hoe
bijvoorbeeld de groepen de cito reken toets gemaakt hebben. We bekijken dan welke onderdelen de leerlingen
lastig vinden en welke juist heel goed gaan.
Hieruit ontstaan dan weer verbeterplannen. Op deze manier spelen we in op de ontwikkeling van zowel
individuele leerlingen als de groep. We nemen cito toetsen af voor technisch lezen, leestempo, AVI, begrijpend
lezen, spelling en rekenen.
Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen deze toetsen in alle rust kunnen maken, zodat leerlingen
zich goed kunnen richten op een toets. De leerkrachten zorgen voor een ontspannen sfeer.
We gaan ervan uit dat alle kinderen gewoon hun best doen.
Op maandag 12 april (middag) en dinsdag 13 april (middag) staan de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7
gepland.
Dit zullen we zeer waarschijnlijk via Social Schools gaan doen. U hoort hier nog meer over, Met
ouders/verzorgers van groep 8 is het inplannen gelukt. Het was even uitzoeken.
Als ouder wordt u dan op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van uw kind.

Deze keer gaan we voor het eerst een ander rapport gebruiken, dat heet MijnRapportfolio.
Dit is voor groep 1 t/m 8, groep 1&2 krijgt een combinatie van Onderbouwd en dit rapportfolio.
Hierin vertellen we iets over het welbevinden, Dalton, de kinderen gaan reflecteren op hun eigen ontwikkeling
iets over henzelf zeggen en er komen foto’s in te staan waar de kinderen trots op zijn. Ook zullen de ‘harde’
cijfers op de methodetoetsen en de resultaten erin komen te staan. Vandaar dat geen enkel kind eerst het
Rapportfolio krijgt, we bespreken het eerst met het kind en met u als ouders/verzorgers en dan pas krijgt u het
mee naar huis (digitaal). Wij willen hiermee het eigenaarschap van de leerlingen vergroten, zij gaan als het ware
dit deel van het gesprek leiden. Meer informatie staat op https://mijnrapportfolio.nl

Dalton visitatie donderdag 29 april
Op donderdag 29 april (als het vanwege Corona kan) wordt onze school gevisiteerd door de NDV, de
Nederlandse Daltonvereniging. We hopen ons dan officieel daltonschool te mogen noemen! Dit zou al in april,
maar dat ging niet door, toen in oktober……………maar nu dus in april 2021.
Waar er jaren geleden nog volledig klassikaal werd lesgegeven, zijn we de afgelopen jaren vanuit de
daltonkernwaarden gaan lesgeven. Samenwerking, Effectiviteit, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en
Reflectie staan centraal in ons onderwijs. Maar het belangrijkste van allemaal: we willen dat onze kinderen in
groep 8 van school gaan als 'kinderen met lef'. Fouten durven maken, altijd blijven leren en creatief denken zijn
de basis van ons onderwijs.
De visitatiecommissie zal op 29 april lessen bezoeken, spreken met leerlingen en team en de leerlingenraad zal
een rondleiding geven en de lunch verzorgen. We hebben er zin in en houden u op de hoogte!

Dag ouders,
Voor de Lock down zat ik op donderdagochtend in school. Jullie konden langskomen met vragen over de
opvoeding en ontwikkeling van jullie kind. Tijdens de Corona is dit wat lastig in te vullen, maar ik kan me
voorstellen dat er misschien vragen zijn. Jullie mogen mij bellen op donderdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur
op nummer 088 22 99 407. Lukt dit niet, dan mogen jullie altijd bellen naar het telefonisch spreekuur van de
pedagogen op nummer 088 22 99 444. Ik hoop jullie snel weer fysiek te kunnen zien!
Vriendelijke groet,
Gelske
Pedagoog GGD Fryslan

Voorleeswedstrijd
Meike uit groep 8 is onze voorleeskampioen die onze school moet vertegenwoordigen bij het regionale
voorleeskampioenschap in de bibliotheek in Wolvega. Dit jaar gaat het natuurlijk anders dan anders i.v.m.
Corona. Het betekent dat Meike flink geoefend heeft en haar voorlezen op video heeft opgenomen. Meike en juf
Janine hebben hier flink aan gewerkt afgelopen weken. De video is opgestuurd en nu wachten op het resultaat.

Bijlesmeester
We hebben goed nieuws over de bijlesmeester.
Ze kunnen starten vanaf maandag 1 maart en het loopt in eerste instantie t/m 29 april.
We hebben als team afgesproken dat het voor groep 8 handig is dat ze nog wat extra training krijgen m.b.t. de
CITO toetsen en de eindtoets.
Zij zullen op maandag (14.15-15.00 uur en 15.00-15.45 uur) bijles krijgen in Rekenen en/of begrijpend lezen.
Op dinsdag (14.15-15.00 uur en 15.00-15.45 uur) zullen leerlingen van groep 5&6, aangevuld met een aantal
leerlingen van groep 3&4 les krijgen m.b.t. rekenen en/of (begrijpend) lezen.
Op woensdag (13.00-13.45 en 13.45-14.30 uur) zullen een aantal leerlingen van groep 4 t/m 7 les krijgen m.b.t.
taal en (begrijpend) lezen en op donderdag (14.15-15.00 en 15.00-15.45 uur) zullen een aantal leerlingen uit
groep 7 les krijgen m.b.t. rekenen.
De leerlingen die gebruik mogen maken van het aanbod hebben via de ouders/verzorgers al een mail ontvangen
van hun eigen leerkracht.
Wij denken dat het een goede oplossing is om wat extra oefening te krijgen in de onderdelen waar sommige
leerlingen moeite mee hebben. Volgende week zal de bijlesmeester een mail sturen en de nieuwe leerkrachten
zullen zich dan voorstellen.

Rekenmethode
Meester Carsten volgt sinds begin dit schooljaar een opleiding tot rekencoördinator. Een mooie opleiding en erg
interessant. Zo heeft hij de belangrijke opdracht om samen met ons team een nieuwe rekenmethode uit te
zoeken. Carsten heeft al het voorwerk gedaan en voor 1 april kiezen we op basis van onze wensen, visie en
andere zaken een nieuwe methode. Deze zal volgend schooljaar ingevoerd worden. Kortom, wordt vervolgd!

Naschools sportaanbod
Omdat er nog onzekerheid is of de gymzalen weer voor de sportverengingen (en NSA) open gaan, hebben we
besloten om in de maanden maart en april naar buiten te gaan.
We hebben verschillende verenigingen gevraagd of zij een leuke clinic willen geven tijdens dit uurtje. De
korfbalverenigingen, tennisverenigingen en de survival willen graag hun steentje bijdragen!
De kinderen zijn op elke locatie welkom, maar toch met voorkeur bij de locatie waar de school onder vermeld
staat. Zie bijlagen.
Met vriendelijke groet,

Timo Huisman | Beweegteam Weststellingwerf
Buurtsportcoach
06 82 70 56 02
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag

beweegteamweststellingwerf.nl
Willem Lodewijkstraat 68
8471 BL Wolvega

Vanaf nu zijn wij Beweegteam Weststellingwerf! Hetzelfde team in een nieuw en herkenbaar jasje.
Bekijk onze nieuwe website hier: www.beweegteamweststellingwerf.nl

Carnaval(entijn)
In alle groepen wordt vandaag een klein feestje in de eigen groep gevierd. Dit omdat we het leuk vinden en
omdat we met zijn allen ook toe zijn aan positieve dingen.
De kinderen zijn prachtig verkleed op school gekomen en de foto’s ziet u vandaag nog verschijnen op Social
Schools.

Agenda/planning
Alle data staat in Social Schools.

Wij wensen iedereen een prachtige voorjaarsvakantie!!
Tot maandag 1 maart!!!

