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CITO Toetsen
T/m 31 maart worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen bij groep 3 t/m 8
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 Lock down 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,
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!

Cultuur
Ateliers
De ateliers die we zouden geven aan groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag (DJ worshop, muziek, schilderen en
erfgoed) worden opnieuw ingepland. We zijn in overleg met de organisatie over nieuwe datums. U hoort hier nog
meer over, maar ons doel is wel om de lessen dit schooljaar nog aan te bieden. We proberen dit te combineren
met Popwerf21, de moestuin en techniek vanuit het Linde College. Maar dat is allemaal afhankelijk van de
Corona maatregelen.
Popwerf21
We doen als school (groep 5 t/m 8) mee aan Popwerf21, het is een online muziekwedstrijd in Weststellingwerf.
Maandag gaan juf Inge en meester Rik een opzetje maken. De kinderen zijn erg enthousiast.
Veerkieker (heemkunde)
Helaas hebben we dit schooljaar alle lessen en excursies af moeten zeggen i.v.m. Corona. We kijken nog naar
alternatieven die Corona proof zijn.
Andere mogelijkheden
We kijken als school altijd naar mogelijkheden om gastdocenten binnen te halen of om op excursie te gaan.
Helaas is het met Corona niet altijd mogelijk. Maar we blijven alert op leuke activiteiten en uitjes.

Fruit en drinken
We merken de laatste tijd dat de leerlingen steeds meer pakjes drinken mee naar school nemen. We vinden veel
rietjes en het plastic waar het rietje inzit op het plein.
Op woensdag is het waterwoensdag en dat betekent dat zeker op woensdag alle kinderen water in een bidon
mee naar school moeten meenemen. We hopen dat de rest van de week de kinderen ook water drinken in de
ochtendpauze. Of dat ze hun drinken dan in een bidon doen.
En wat ons opvalt is dat er een aantal kinderen (groep 4 t/m 8) hun fruit van thuis half opeten, niet opeten,
verstoppen of weggooien. Wij spreken de kinderen hier op aan, maar zou u ook thuis met uw kind(eren) willen
praten over het fruit op eten?

Tut en derut
Denkt u aan het laden en lossen van kinderen (Tut en Derut)? Dat is bij de ingang aan de MR. Troelstra straat.
Want op de Mr. Troelstra straat bij de ingang mag NIET geparkeerd worden.
Ook is er in deze straat weinig tot geen ruimte om de auto te parkeren i.v.m. geparkeerde auto’s van
omwonenden. Laden en lossen mag wel (vanaf het Tut en Derut bord tot aan de eerste boom van het
schoolplein), maar dan wel aan de kant van de huizen. We zijn nog in overleg met de gemeente over de
verkeersveiligheid, maar dat duurt langer dan we hadden gehoopt.
Dat betekent dat u uw auto verderop kan parkeren of op het Oranje Nassauplein.

Naschools aanbod Tennisclub ATW
Op dinsdag 23 maart is er vanaf 14.30 tot 15.30 uur een naschools aanbod georganiseerd door de Tennisclub
ATW op de tennisbaan (schuin tegenover de school op de Oranje Nassaulaan). Dit is voor de groepen 3 t/m 6.
Zie bijlage voor meer informatie.

Voorleeskampioenschap
Meike heeft een prachtig filmpje gemaakt voor haar voorleeskampioenschap. Helaas is ze niet door naar de
volgende ronde. Groep 7&8 heeft met Meike haar filmpje bekeken en zij vinden Meike wel een winnaar!! We zijn
ontzettend trots op Meike!! Goed gedaan!!

Pasen
Op donderdag 1 april zullen we Pasen gaan vieren met de groepen 1 t/m 4. De commissie is al druk bezig met de
voorbereidingen. U hoort hier volgende week meer over.

Koningspelen
Op vrijdag 30 april vieren we de Koningspelen. Dit zullen we als school gaan organiseren, dus geen
samenwerking met andere scholen i.v.m. corona. We zijn al druk bezig met het samenstellen van een prachtig
programma. U hoort hier nog meer over.

Week voor de meivakantie (zie social schools)
De week voor de meivakantie (26 t/m 30 april) is een bijzondere week.
Maandag 26 april zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag, wij zullen als team dan de laatste puntjes op de i
zetten vanwege het bezoek van Dalton (Daltonisering).
Dinsdag 27 april zijn de leerlingen vrij vanwege Koningsdag.
Woensdag 28 april is een gewone schooldag.
Donderdag 29 april is de Daltonisering, iedereen gaat gewoon naar school, maar er komen mensen kijken.
Vrijdag 30 april zijn de Koningspelen.

Meivakantie (zie social schools)
Dit jaar is de meivakantie van zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei.

Corona
Helaas is er afgelopen week corona geweest bij 2 leerlingen uit groep 7&8, de q uarantaine is vandaag afgelopen
en de beide meiden die het coronavirus hebben opgelopen en hun broertjes en zusje zullen maandag weer op
school komen. Fijn!!
We merken wel dat er in onze omgeving steeds meer mensen verkouden worden en dat er ook meer
besmettingen komen onder ouders/verzorgers en soms onder kinderen.
Daarom vanuit ons het advies, bij twijfel over verkoudheidsklachten, even overleggen met Rik en dan de kinderen
thuislaten. Bij twijfel over testen, overleg met de GGD en zij zullen je dan verder helpen.
En zorg ervoor dat je de RIVM richtlijnen volgt, alleen samen kunnen we corona eronder krijgen!!

Agenda
Zie social schools

