
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vandaag is een dag van afscheid nemen. We nemen afscheid van Chiara Melle. Die gaat 
verhuizen naar Zwolle. Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe school. Ook juf Merel 
(stagiaire) neemt afscheid. Ze gaat voor haar 2e stage naar het buitenland. Daarnaast 
nemen van vandaag afscheid van Juf Marian. Via deze weg willen we jullie nogmaals 
bedanken voor de inzet en veel succes wensen met alles wat er nog op jullie pad komt.  
 
Helaas heeft er (nog) niemand gereageerd op de vacature die nu ontstaat in groep 1-2-3. 
Samen met het team hebben we nagedacht over een oplossing. Voorlopig zal juf Myrthe op 
donderdag en vrijdagochtend de groep overnemen. Na de kerstvakantie bespreken we hoe 
we dat precies in gaan vullen samen met juf Anne-Marie, juf Denice en juf Janneke. Ook 
kijken we wie de woensdagen die juf Marian extra werkte kan overnemen. We houden u op 
de hoogte. 
  
De man van Anne-Marie is geopereerd en inmiddels weer thuis om te herstellen. Anne-
Marie heeft ons laten weten dat het herstel goed verloopt.  
 
Na een geweldig Kerstdiner en een fantastische 
Kerstmusical, mogen we nu gaan genieten van een 
welverdiende vakantie. Als team hebben we genoten van de 
fijne sfeer en het saamhorigheidsgevoel met leerlingen en 
ouders; hartelijk dank aan iedereen die heeft geholpen met 
de voorbereidingen voor de maaltijd en voor de musical. En 
natuurlijk voor het helpen met opruimen en schoonmaken 
achteraf. Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie, 
heerlijke Kerstdagen en alle goeds voor 2019!   

Van het team 
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AGENDA 
21 december 14.45 uur start kerstvakantie tot 7 januari 
7 januari   Wij toasten met de kinderen op het nieuwe jaar! 
14 januari   Start CITO toetsen t/m 25 januari    
30 januari   Studiedag, alle kinderen zijn vrij! 
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Om de kinderen te stimuleren om ook in de vakantie te blijven lezen hebben wij een 
leeswedstrijd bedacht voor in de kerstvakantie. Alle kinderen hebben afgelopen week al 
uitleg gekregen.  
 
We hebben gekozen voor de vorm van een vlaggetje om straks het nieuwe jaar feestelijk te 
kunnen beginnen. De voorkant van het vlaggetje wijst voor zich. Op de achterkant van het 
vlaggetje mogen de kinderen zelf iets maken over het boek. Misschien kunnen ze iets 
schrijven of tekenen over wat zij het leukst/ grappigst/ mooist vonden in het boek. Het is 
helemaal aan de kinderen zelf, zolang het maar over het boek gaat.  
 
Ook de kinderen van groep 1/2 kunnen mee doen! Samen kunnen jullie de voorkant van 
het vlaggetje invullen. De achterkant mogen ze zelf versieren. 
 
 
 
 

Na de Kerstvakantie starten in de tweede week de cito toetsen. Gedurende het jaar kijken 
wij naar de hele ontwikkeling van de leerlingen; lezen en rekenen, maar ook welbevinden 
en andere talenten. Wij proberen de leerlingen te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling, 
op elk gebied.  
  
Tweemaal per jaar, in januari en in juli, toetsen wij de leerlingen met methode 
onafhankelijke toetsen; zo kunnen wij zien of ons onderwijs de leerlingen voldoende ver 
brengt, vergeleken bij alle leerlingen in Nederland. Het is dus vooral een meetmoment voor 
ons als team, om te zien of wij de lat hoog genoeg leggen. Gezien onze leerlingen, is die lat 
redelijk hoog (wij hebben een gemiddelde Nederlandse populatie leerlingen, dus moeten wij 
ook gemiddeld scoren). 
  
De afname van de Cito toetsen is ook een moment voor leerlingen om te laten zien wat zij 
allemaal geleerd hebben, het afgelopen half jaar! Dit bespreken wij ook met de leerlingen; 
het is geen moment om zenuwachtig voor te zijn, maar laat zien wat je allemaal geleerd 
hebt! En als je dingen nog moeilijk vindt, dan kunnen wij dat aan de toetsen zien, en dan 
zullen wij daar het volgende half jaar samen met de leerlingen verder aan gaan werken.   
  

Citotoetsen 
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