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Afgelopen twee weken hebben de leerlingen hard gewerkt aan de Cito
toetsen. Deze toetsen zijn bedoeld om te kijken of de leerlingen voldoende
geprofiteerd hebben van het onderwijsaanbod dat de school de voorafgaande maanden gegeven heeft. Door de coronacrisis zijn deze toetsen
niet in juni afgenomen, maar nu in september. Vorig schooljaar hebben we
van de periode na de meivakantie tot de zomervakantie gebruikt om te
investeren in een veilige schoolomgeving waarin de leerlingen weer tot
leren komen in de schoolse setting en het behalen van de leerdoelen.
Als alle toetsen gegeven zijn, gaan wij deze met het hele team analyseren. De leerkrachten doen dit
per leerling, zo kunnen ze zien waar de eventuele hiaten zitten. De uitslagen van deze toetsen worden ook tijdens de kennismakingsgesprekken met u besproken. We bespreken de uitslagen ook op
schoolniveau, wat doen we goed en waar kunnen we als school nog in verbeteren.
Francien Soeter
Kennismakingsgesprekken
Volgende week staan de kennismakingsgesprekken gepland. Doel van deze gesprekken is dat u als
ouder/verzorger de leerkracht nog meer inzicht geeft in wat uw kind nodig heeft. Daarnaast zullen
de afgenomen (eind) Cito toetsen (groep 4 t/m 8) met u besproken worden.
Wij willen u vragen om alvast de volgende vragen te beantwoorden en naar de leerkracht terug te
sturen, voordat het gesprek zal plaatsvinden. Alvast bedankt!
-Wat heeft jullie kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?
-Wat verwachten jullie als ouder(s)/verzorger(s)?
-Zijn er verdere bijzonderheden/veranderingen in het gezin die voor ons van belang zijn?

Kinderboekenweek / 3-scholen project
Aanstaande maandag openen we op school alvast de Kinderboekenweek, de Kinderenboekenweek
zal in het teken staan van ‘En toen?’. Samen met Het Lichtschip en De Horizon werken we de aankomende periode aan dit thema. We worden hierbij ondersteund door het Cultuurbedrijf, die vier
weken lang lessen beeldende vorming gaat geven aan alle groepen. Als inspiratie voor deze lessen
wordt het prentenboek De steen en de tijd van Rian Visser gebruikt. Tijdens deze vier weken gaan
de leerlingen in verschillende tijdvakken werken.
Week 1: Prehistorie
Week 2: Germanen
Week 3: Ridders en jonkvrouwen
Week 4: Tijd van industrie/huidige tijd
Wij hebben er heel veel zin in!
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Klassenouder
Dit schooljaar zijn er ook weer klassenouders nodig. Wat doet een klassenouder? Hij/zij heeft als
doel de betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij
evenementen van de klas. Ook zijn ze op verzoek aanwezig bij bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of
het kerstdiner. We zoeken nog een klassenouder voor groep 4/5/6 en groep 7/8. Opgeven kan bij
de groepsleerkracht. De klassenouders voor groep 1/2/3 zijn Mayke en Inge.
Jarig
Vrijdag 2 oktober is Finn jarig, Anne-Mae is zondag 4 oktober jarig en Gerben en juf Hennie van Lessen Leren Leven zijn dinsdag 6 oktober jarig.
Allemaal alvast gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst.

Agenda
Maandag 28 september t/m 2 oktober: kennismakingsgesprekken
Dinsdag 29 september: MR vergadering
Vrijdag 9 oktober: Nieuwsboog
Maandag 12 oktober t/m 16 oktober: Herfstvakantie
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