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Activiteitenkalender in januari
Week van de Cito
Receptie juf Yvonne
Rapporten mee
Meester en juffendag
Rapportgesprekken

Afscheid van juf Yvonne
Wat een geweldig feest heeft de juf vanmiddag gehad
samen met alle kinderen van school.
Ze kwam toen alle kinderen op de speelplaats
stonden, met een bloem. Een zee van bloemen heeft
de juf gekregen van iedereen.
Vanmiddag is zij ook in alle groepen geweest om
afscheid te nemen.
U kunt vanmiddag ook nog afscheid nemen van juf
Yvonne, tussen 15.15 uur tot 16.30 uur.
U bent van harte welkom!
Overigens is het niet echt een afscheid, want de juf
zal regelmatig terugkomen om ons met van alles te
helpen en daar zijn we maar wat blij mee!

Facebook
In november hebben we al iets verteld over Facebook,
we hadden op dat moment aangegeven dit proces
tijdelijk te willen uitstellen, maar dat gaat nu (bijna)
weer beginnen.
Volgende week krijgt u een brief mee, waar u kunt
aangeven of uw kind ook op facebook mag komen.
Chromebooks
Deze week hebben wij maar liefst 10 chromebooks
gekregen die in de school ingezet gaan worden.
Chromebooks zijn een soort (eenvoudige) laptops
waarmee je uitsluitend met googleapplicaties kunt
werken.
Er zijn heel veel mogelijkhheden om te gebruiken,
vandaar dat we hier heel blij mee zijn.
De komende periode wordt gekeken of ons netwerk
goed genoeg is, mocht dit zo zijn zullen er nog 5
chromebooks bij komen.
Een andere verandering is dat alle kinderen vanaf
groep 5 hun eigen Scope e-mail adres gaan krijgen,
waardoor ze in een chromebook kunnen inloggen en
hun werkstukje kunnen maken.
Wij willen echter wel een ondertekend formulier
hebben, wat u vorige week heeft gekregen van ons.
Mocht u dat nog niet hebben ondertekend, willen wij
vragen om dit snel in orde te maken, want dan
kunnen we pas echt beginnen!
Januari is de maand van de Cito
Vanaf de tweede helft van januari krijgen alle
kinderen voor verschillende onderdelen een toets om
te zien hoe de ontwikkelingen gaan.
De resultaten van deze Citotoetsen geven een beeld
hoe de resultaten zich verhouden met leerlingen van
dezelfde leeftijd in Nederland. Ook krijgt de school
op deze manier een beeld hoe de resultaten zich
verhouden met andere vergelijkbare scholen.
De toetsen worden niet alleen afgenomen, maar ook
bestudeerd en geanalyseerd.
Wat gaat goed en waar is meer aandacht voor nodig.
Op welke wijze?
Zo ontstaat een “Plan van Aanpak”, geldig voor de
volgende periode. In juni zijn er ook Citotoetsen en
wordt er weer op deze manier naar de resultaten
gekeken.
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