
 

 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief maandag 20 januari  
 

In alle groepen wordt er gewerkt aan het thema water en milieu. Er 

worden proefjes gedaan, er wordt informatie verzameld, er worden 

tekeningen gemaakt en oplossingen bedacht voor allerhande 

vraagstukken. We kijken thuis hoeveel water we verbruiken (hoe 

lang douche jij eigenlijk?) en we praten over zwerfafval en 

vliegschaamte….Alle kinderen zijn enorm betrokken bij het thema en 

slepen allerlei materialen mee van huis de school in. U kunt op de 

website en op de school-app foto’s en verslagen vinden van diverse 

activiteiten. Op woensdag 12 februari sluiten we in alle groepen 

het thema weer af. (groot)Ouders zijn hierbij van harte welkom, 

tussen 12:10 en 12:30 uur! 

 

Open Dag 12 februari! 

 

 20 januari 2020 



 

Citotoetsen 

Vandaag 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. Omdat deze toetsen 

landelijk worden afgenomen, geeft het ons belangrijke informatie 

over een aantal vaardigheden van de kinderen in vergelijking met 

leeftijdsgenootjes. Tijdens de contactavonden begin maart (2 t/m 5 

maart) bespreken we deze resultaten met u. Het heeft geen zin om 

te oefenen voor een toets of er teveel nadruk op te leggen. Wel is het 

zinvol om te zorgen dat een kind goed uitgerust is en geen afspraken 

onder schooltijd heeft op de momenten dat de toetsweken gaande 

zijn. Voor kinderen is het belastend als zij apart van de groep 

getoetst moeten worden omdat zij op dat moment in de tandartsstoel 

zaten. Het zou fijn zijn als dat op een ander tijdstip gebeurt.  

 

Schooltevredenheidsonderzoek 

Maandag 27 januari start het schooltevredenheidsonderzoek.  U 

wordt via email uitgenodigd om deel te nemen aan de 

Oudertevredenheidspeiling, uitgevoerd door Scholen met Succes. 

Het invullen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen. We hopen 

natuurlijk dat alle ouders meedoen met deze peiling. Half maart 

verwachten wij de resultaten van het onderzoek te ontvangen en 

kunnen we de uitslag bekend maken. Alvast heel hartelijk dank voor 

uw deelname!  

 

Belangrijke data  
 
20 januari - 7 februari Cito-toetsen 

28 januari terugkommiddag oud-groep 8 

30 en 31 januari Staking alle ISOB scholen, 

school is dicht 

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 

24 februari start school 

25 februari voorstelling ‘In ’t wild’, groep 1-2 

2-5 maart contactmiddagen en –avonden 

6 maart  rapport mee 

16 maart  start jaarlijks schoolbreed project 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


