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Agenda 
 8 mei Hoofdluiscontrole  

10 t/m  Kamp groep 7/8 
12 mei   
11 mei Schoonmaakavond (19.00 – 20.30 uur) 
17 mei Inloopspreekuur GGD 
17 mei Gezondheidsonderzoek 5 jarigen 
17 mei  Regionaal voetbaltoernooi groep 8 
  
18 mei Hemelvaartsdag 
19 mei  Vrije dag voor alle kinderen   
22 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7/8 
24 mei GMR-vergadering 
24 mei  Groep 8 techniekles Zone College  

(fiets mee!) 
29 mei  2e Pinksterdag 
30 mei   Schoolreisje groep 1 t/m 4 
30 mei  Start Cito toetsen 
 
Alvast in uw agenda: 
 7  juni Schoolreis groep 5/ 6 
19 juni  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Geboorte  
Wij feliciteren Gerty en Erwin met de geboorte van Jessie. Sam gefeliciteerd met je zusje. Wij 
wensen jullie veel geluk samen!   
 
 
 
 
 

Statiegeldactie Coop 
Tot en met 31 december 2022 kon u uw statiegeld doneren aan onze school. De  
opbrengst van deze actie is inmiddels bekend en heeft maar liefst € 608,10 
opgebracht. 
De opbrengst zal gebruikt worden om ons schoolplein te verduurzamen en weer 
tot leven te brengen.  
Hierbij willen we iedereen hartelijk danken voor de donaties!  
 
 

Verkiezing MR 

Er heeft zich niemand aangemeld als kandidaat voor de MR. Dit betekent dat Rianne Altena 
nog 3 jaar zitting zal hebben binnen de MR. 
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Tandartsbezoek onder schooltijd 
Graag willen we u erop attent maken dat later komen of vrij vragen i.v.m. een 
tandartsbezoek voor controle onder schooltijd geen regel is en er geen toestemming wordt 
gegeven. Specialistische hulp, zoals een orthodontist, is wel mogelijk. 

 
 
Regionaal voetbaltoernooi groep 8 
Omdat groep 8 winnaar is geworden van het schoolvoetbaltoernooi 2023 mogen zij door 
naar de regiofinale. Op woensdag 17 mei mogen zij strijden tegen de diverse winnaars van 
de regio. De ouders en  leerlingen van groep 8 krijgen hierover nog nadere informatie via 
Parro. Wij wensen hen natuurlijk heel veel succes! 
 
 

Praktisch verkeersexamen 
Op maandag 22 mei hebben de leerlingen uit de groepen 7 en 8 het praktisch 
verkeersexamen. Nadere informatie hierover heeft u inmiddels ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cito 
Zoals u weet, volgen wij de ontwikkeling van uw kind onder andere door middel van toetsen 
die door Cito zijn ontwikkeld. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen van de Cito afgenomen. 
Dit gaat om (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. We kijken hoe de leerling scoort ten   
opzichte van de landelijke scores en daarnaast vinden we het belangrijk om te volgen hoe 
hij/zij  scoort in vergelijking met zijn/haar eigen resultaten op de toets daarvoor.  
De Cito-toetsen zijn methodeonafhankelijke toetsen, dat wil zeggen dat zij niet gebonden 
zijn aan een lesmethode die in Nederland gebruikt wordt. Er wordt getoetst wat een leerling 
gemiddeld genomen na een periode van bijvoorbeeld 4 jaar onderwijs zou moeten 
beheersen.   
  
De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, in januari-februari (M-toetsen) en in 
mei/juni (E-toetsen).  
De toetsen worden digitaal opgeslagen in het CITO-leerlingvolgsysteem, zodat wij elk 
moment over een overzicht kunnen beschikken van de ontwikkeling van de kinderen tot nu 
toe.  
Naast de Cito-toetsen nemen wij op school ook methodegebonden toetsen af. Dit zijn 
toetsen die gekoppeld zijn aan de lesmethoden die wij gebruiken. De Cito toetsen en de 
methode gebonden toetsen geven ons, naast wat wij zien in de groep, een goed beeld van 
de ontwikkeling van uw kind. Het geeft ons mogelijkheden om extra hulp te verlenen waar   
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nodig en leerlingen meer uitdaging te bieden als dit gewenst is.  
  
Vanaf 30 mei zullen de kinderen uit groep 3 t/m 8 de LOVS-toetsen maken.  
In de groepen 1 en 2 worden geen Citotoetsen meer afgenomen. Door observaties en 
andere meetinstrumenten, passend bij jonge kinderen, wordt de ontwikkeling goed in de 
gaten gehouden  
 

Sociaal emotionele ontwikkeling  
Vanuit de methode KWINK, voor de sociaal emotionele ontwikkeling, zullen we de   
aankomende periode werken aan verschillende onderwerpen.  
  
In de bijlage vindt u een ouderbrief met informatie over de aankomende 5 lessen. Ook zit er   
een koelkastposter bij. Hierdoor kunt u de actuele thema’s ook nog eens thuis bespreken   
met uw kind(eren). 
 

Gezondheidsonderzoek 5 jarigen (17 mei)  
De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een gezondheidsonderzoek waarin diverse 
items aan bod komen. Deze gezondheidsonderzoeken volgen op de contactmomenten van 
het consultatiebureau. Ouders kunnen daarvoor ook zelf onderwerpen inbrengen. De 
jeugdverpleegkundige kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, meet lengte en gewicht en 
doet een gehoor- en oogtest. Als het nodig is en in overleg met de ouder schakelt de 
jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team (Centrum 
Jeugd en Gezin).  
Als uw kind aan de beurt is, ontvangt u hiervoor een uitnodiging. In de uitnodiging staat een 
link naar een digitale vragenlijst die u kunt invullen. 
 
 

Inloopspreekuur  
Woensdag 17 mei zal de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur houden bij ons op 
school van 8.30 tot 9.00 uur.  
U kunt bij haar terecht met vragen over o.a. opvoeding, psychosociale problemen, pesten, 
faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar met de lengte en/of het gewicht van uw kind of 
een gehoor- en/of ogentest helpt zij u ook graag.   
Contactgegevens                                                                                                                                    
Maria Krabbenborg, jeugdverpleegkundige                                                                                     
     

• 06 - 256 440 77 (WhatsApp)    
• 088 - 4433206 (direct)    
• 088 - 4433000 (algemeen)     
• m.krabbenborg@ggdnog.nl        

 
 

 
Stagiaire  
Van 17 mei t/m 2 juni komt er een stagiaire vanuit het Staring College voor een snuffelstage. 
Zij zal stagelopen in groep 1/2. 
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