
 

 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief maandag 6 januari  
 

Na een hopelijk gezellige en ontspannen vakantie wensen we 

iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar! 

 

Schoolproject Ethiopië 

We kijken terug op een heerlijke decembermaand vol met 

sfeervolle en gezellige momenten en vieringen, mede dankzij uw 

hulp. Dit jaar hebben we wederom aandacht gevraagd en 

gecollecteerd voor het Schoolproject Ethiopië. Voor Robera, Ararsa, 

Ebise en Isac Takalegn is ruim 420 euro opgehaald. Alle 

(groot)ouders heel hartelijk dank voor jullie bijdrage!   

 

Citotoetsen 

Maandag 20 januari beginnen we met de halfjaarlijkse 

Citotoetsen voor ons Leerling Volg Systeem. Alle kinderen vanaf 

groep 3 doen hieraan mee. De kinderen van groep 1-2 worden 

geobserveerd met behulp van een observatiesysteem, PRAVOO. De 

bevindingen van deze toetsen zijn voor ons een welkome aanvulling 

op onze dagelijkse observaties. Omdat deze toetsen landelijk 

worden afgenomen, geeft het ons belangrijke informatie over een 

aantal vaardigheden van de kinderen in vergelijking met 

leeftijdsgenootjes. Op 14 februari worden de resultaten tijdens onze 

studiedag met het gehele team besproken. Daarna bespreken we 

tijdens de contactavonden begin maart (2 t/m 5 maart) deze 

resultaten met u. 
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Schooltevredenheidsonderzoek 

Binnenkort organiseren wij een schooltevredenheidsonderzoek. 

Dit onderzoek nemen wij iedere 3 jaar af onder leerlingen, 

ouders en medewerkers. Om te bepalen waar de kwaliteit van ons 

onderwijs mogelijk verbeterd kan worden is uw mening voor ons van 

groot belang. Ook om u in de gelegenhied te stellen ons te 

informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt 

aan onze school, èn op welke punten verbetering plaats kan vinden, 

doen wij graag een beroep op u. wij hebben hiervoor het bureau 

ScholenmetSucces ingeschakeld, die dit onderzoek afeneemt en 

verwerkt. Het betreft een online onderzoek. Scholen met Succes 

neemt op 1700 basisscholen een onderzoek af en op deze manier 

kunnen resultaten goed met elkaar vergeleken worden. Deelname 

aan het onderzoek is uiteraard geheel anoniem. Binnenkort ontvangt 

u informatie over wanneer u een uitnodiging in uw mail kunt 

verwachten en wanneer wij de uitslag bekend kunnen maken. Uw 

medewerking is voor ons van groot belang!  

 

Belangrijke data  
 
10 januari letterfeest groep 3 

13 januari workshop muziek groep 3-4 

 gastles volleybal groep 3-4 

 MR vergadering 

20 januari - 7 februari Cito-toetsen 

28 januari terugkommiddag oud-groep 8 

10 februari OR-vergadering 

12 februari Open Dag, zegt het voort!!! 

13 februari muziekvoorstelling groep 5-6  

14 februari  Studiedag team, kinderen vrij  

14-21 februari Voorjaarsvakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 



 

 

 
 

 

 


