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Juf Anja
De afgelopen 2 weken (met uitzondering van maandag 10 januari) heeft juf Anja in quarantaine gezeten en als
het goed is mag ze er morgen weer uit. Dat betekent dat ze dan maandag weer voor de groep kan staan. Het
was erg vervelend dat juf Anja niet haar werkzaamheden op school kon uitvoeren, namelijk het lesgeven aan
groep 1&2. Maar ze heeft thuis wel van alles gedaan voor de school, het Daltonbeleidsplan geschreven, online
bijeenkomsten gevolgd en online les gegeven aan groep 3. Dus ze heeft haar tijd dat ze niet erg ziek was goed
benut.
Verder zijn we blij dat juf Inge en juf Manon op de maandag, woensdagen en vrijdagen de groepen 1&2 hebben
les gegeven. Dames bedankt voor jullie inzet!!!

Meester Carsten
Meester Carsten heeft afgelopen week alle ochtenden gewerkt en dat is best nogal pittig geweest. Het gaat goed
met hem, maar om volgende week volledig weer voor de groep te staan is misschien wat te snel. Vandaar dat we
het volgende met elkaar hebben afgesproken. Meester Carsten zal alle ochtenden voor de groep staan (ma, wo
en vr voor groep 6 en op di en do voor groep 5/6). Op de middagen zal hij op school andere werkzaamheden
oppakken, zoals AVI afnemen, toetsen analyseren, enz.
Als dat goed gaat zal meester Carsten de week erop zijn uren voor de groep gaan uitbreiden.
We wensen meester Carsten veel beterschap en plezier toe!

Groep 3
Deze week is groep 3 in quarantaine gegaan (vanaf dinsdag), dit omdat er 3 of meer besmettingen waren in die
groep. Tot vandaag is het aantal opgelopen tot 5 personen. Een aantal leerlingen uit groep 3 mogen al weer uit
de quarantaine, dit omdat ze corona hebben gehad en 7 dagen in quarantaine hebben gezeten en 24 uur
klachtenvrij waren. Ook is er een leerling die in de afgelopen 8 weken corona heeft gehad en die mag ook uit de
quarantaine. En morgen mogen de kinderen uit groep 3 (die nog geen corona hebben) getest worden bij de GGD.
Is dit test negatief? Dan mogen ze weer naar school. Kiezen ouders/verzorgers ervoor om de kinderen niet bij de
GGD te laten testen (en dat mag)? Dan zijn die kinderen maandag 31 januari weer welkom op school.
Het is vervelend voor alle partijen, want het liefst hebben we alle kinderen op school, maar het is niet anders. We
zijn blij met ieders begrip en flexibiliteit.

Werkzaamheden
Afgelopen weken is het hek aan de Mr. Troelstrastraat vastgezet en dat was nodig ook. Verder zijn alle cilinders
vervangen want nu hadden we vier verschillende sleuteltjes nodig voor 4 verschillende hekken. Nu gelukkig maar
eentje. En de kelder is leeggepompt, het bleek dat het lek van de ketel (waardoor we continu water moesten
bijvullen) in de kelder zat en er daardoor veel water stond. En meester Jan heeft een nieuwe papiersnijmachine,
want het oude apparaat was niet meer van deze tijd en erg roestig en bot. Als hij terugkomt op 31 januari kan hij
genieten van een prachtig nieuw apparaat.

En in de voorjaarsvakantie worden de (grijze) vloeren op de leerpleinen (groep 4 t/m 8 en groep 1 t/m 3)
vervangen. De vloer die we nu hebben is niet goed, hij laat los en dat mag niet na 4,5 jaar. Vandaar dat er een
volledige nieuwe vloer wordt gelegd. Dus we moeten voor de voorjaarsvakantie beide leerpleinen helemaal
leeghalen. Ook worden er nieuwe thermostaatknoppen aan de radiatoren op het grote leerplein geplaatst.
We zijn met Comprix in onderhandeling over het reinigen van de wc’s (dieptereiniging) in de voorjaarsvakantie en
het plaatsen van nieuwe wc brillen. Hier hoort u nog over. Kortom er gebeurt veel zo achter de schermen!

CITO Toetsen
Vanaf 24 januari t/m 18 februari worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen bij groep 3 t/m 8, het is nog even
de vraag wanneer groep 3 begint met de toetsen i.v.m. de afgelopen quarantaine.
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.
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.
De verwijzingsgesprekken van groep 8 naar het VO staan gepland in de week van 28 februari t/m 4 maart
(de week na de voorjaarsvakantie). Dit is een week eerder dan de andere rapportgesprekken, maar dat is
noodzakelijk i.v.m. de aanmelddatum van groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
We zullen deze gesprekken fysiek houden, de gesprekken kunnen ingepland worden via social schools. U hoort
hier nog meer over.
In de week van 7 t/m 11 maart (op de middagen) staan de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland.
De doelstelling is dat we deze gesprekken fysiek zullen houden. De gesprekken kunnen ingepland worden via
Socialschools. U hoort hier nog meer over. Of groep 3 dan ook wordt ingepland hangt nog even van de
quarantaine af.
Als ouder wordt u dan op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van uw kind.
We gebruiken het digitale Rapport waar we vorig schooljaar mee zijn begonnen, dat digitale rapport heet
MijnRapportfolio. Dit is voor groep 3 t/m 8, groep 1&2 krijgt een rapport vanuit Onderbouwd.
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

Vogels tellen
Op vrijdag 28 januari doen we mee met de tuinvogeltelling. Nationale Tuinvogeltelling | Vogelbescherming
De leerlingenraad gaat dit oppakken met een groep enthousiaste leerlingen. Ook gaan we komende weken nog
meer dingetjes maken voor de vogels in de tuin, dit zullen de groepen op de middagen gaan doen.

