MBS geeft kleur aan het onderwijs!

Duimpje Omhoog 5
Beste ouder(s), verzorger(s),
De decembermaand met alle drukte en feesten is op school weer voorbij. Het was een
gezellige tijd. Veel ouders en de ouders van de ouderraad hebben de afgelopen maand
geholpen op school. Wij willen u hiervoor hartelijk danken!
De kerstvakantie is vandaag begonnen, tijd om uit te rusten en weer energie op te doen voor
het nieuwe jaar. Dan zullen we ook weer elke 14 dagen een huisregel centraal zetten.
Onze huisregel van 7 januari tot 21 januari:

CITO toetsen
In januari worden in de groepen 3 tot en met 8 de midden-toetsen van CITO afgenomen op
het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, woordenschat en rekenen/
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wiskunde. Op deze manier zien we hoe onze kinderen scoren ten opzichte van de andere
kinderen in Nederland.
De leerkrachten zien tijdens de instructie en de methode gebonden toetsen of uw kind(eren)
de lesstof beheerst. Aan de hand hiervan bepaalt de leerkracht wat de volgende stap is voor
uw kind(eren) om te leren.
De uitslagen van de CITO-toetsen zijn een extra gegeven en zullen waarschijnlijk geen grote
verrassingen opleveren. De vraagstelling van CITO is soms wel anders dan dat de kinderen
gewend zijn, hierdoor kan het zijn dat de kinderen fouten maken.
Woordenschat en begrijpend lezen zijn daarom ook heel erg belangrijk.
Rapporten
In de week van 18 februari vinden de rapportgesprekken plaats. U kunt zich hiervoor
inschrijven via Digiduif vanaf 21 januari tot en met 1 februari. Wanneer u zich niet
ingeschreven heeft dan krijgt u van de leerkracht een dag en een tijd toegewezen.
Groep ½ A
Het is fijn dat veel ouders voor onze goede school kiezen (zie onderwijsinspectierapport).
Dit betekent wel dat onze kleutergroep behoorlijk groeit!
Na de kerstvakantie zitten er 32 kinderen in deze groep.
Om de kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben en meer rust te creëren zullen
we na de kerstvakantie in de ochtend de groep gaan splitsen na de gezamenlijke start.
Aan het eind van de ochtend komen de kinderen weer bij elkaar.

De kinderen van groep 1 blijven in het lokaal spelend leren en werken met juf Margreet of
juf Caroline en de kinderen van groep 2 gaan in het lokaal ernaast spelend leren en werken
met juf Trea of juf Joyce.
In de middagen nemen juf Trea en juf Joyce groep 1 mee.
Dit betekent dat we meer personeel gaan inzetten in groep ½ A.
Maandag: Juf Trea en juf Margreet
Dinsdag: Juf Trea en juf Margreet
Woensdag; Juf Joyce en juf Caroline
Donderdag: Juf Joyce en juf Caroline
Vrijdag: Juf Trea en juf Margreet
Groep 7
Juf Lydia wordt bovenbouwcoördinator na de kerstvakantie en gaat de taak van opleider in
de school op zich nemen. Hiervoor zal zij op woensdag buiten de klas werkzaam zijn.
Juf Melany zal woensdag in groep 7 zijn.
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Agenda, ook in Digiduif
Januari
7

8.45 uur: De lessen beginnen weer!

8
9

13.15 uur: Fietsmiddag groep ½ A
13.15 uur: Ouderraadvergadering in de teamkamer
8.45 uur- 9.45 uur: Kom in de klas! Voor alle ouders

10
14

Kleuterjudo in het speellokaal (onder schooltijd)
Start van de CITO toetsen voor groep 3 t/m 8 tot eind januari

17

Kleuterjudo in het speellokaal (onder schooltijd)

21

Inschrijven voor de rapportgesprekken via Digiduif

25
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Wij wensen u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en
een prettige kerstvakantie!
Het team van de MBS
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