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De beste wensen voor het jaar 2020! 

 

CITO LOVS 

Van maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari staan de eer-

ste Citotoetsen van dit schooljaar gepland voor de diverse vakge-

bieden. Net als voorgaande jaren krijgen de leerlingen na afloop 

van de toetsen hun resultaten mee naar huis. Deze worden tijdens 

het eerste rapportgesprek in februari 

met u besproken. Ook zal de MR 

worden ingelicht over de leerpresta-

ties van de groepen t.a.v. vorige 

schooljaren, de zogeheten datamuur. 

Het team stelt deze datamuur samen 

op en presenteert per groep de resul-

taten aan de collega’s.  

 

 

Studiedag 

Op maandag 3 februari staat de twee-

de studiedag van dit schooljaar op de 

planning. Het team gaat deze dag bezig 

met het analyseren van toetsgegevens, 

het maken van rapporten en het op-

stellen van groepskaarten. De kin-

deren zijn deze dag dus vrij. 
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Meester Quinten afwezig 

In week 4 (20 januari t/m 24 januari) en week 5 (27 januari t/m 31 januari) is meester Quinten 

niet aanwezig op school. Hij moet in die weken onder andere meerdere dagen in Zwolle zijn 

voor zijn studie en gaat ook met de bovenschoolse ICT-groep van ons bestuur naar Londen om 

de BETT te bezoeken. De BETT is een jaarlijks terugkerende beurs voor iedereen die actief is in 

het onderwijs en op de hoogte wil blijven van de laatste technologische ontwikkelingen ten be-

hoeve van educatie. Tijdens deze weken is juf Eline het eerste aanspreekpunt van de school. Juf 

Danique zal een deel van de vervanging in de groep op zich nemen. Daar zijn we natuurlijk heel 

erg blij mee. Mocht er iets dringends zijn gedurende deze weken, dan kunt u contact opnemen 

met meester Quinten via de mail. 

Sporttoernooien bovenbouw 

Groep 6/7/8 doet elk jaar mee aan verschillende sporttoernooien. We hebben de agenda voor 

deze toernooien inmiddels ontvangen. De agenda ziet er als volgt uit: 

 

- Woensdag 15 januari: Schaken/Dammen/Sjoelen 

- Donderdag 13 februari: Lijnbal 

- Vrijdag 15 mei: Voetbaltoernooi 

 

Informatie over deze toernooien wordt altijd apart verstuurd.  

 

 

Rapport en contactmoment 

Donderdag 6 februari krijgt uw kind het eerste rapport van dit 

schooljaar mee. Dit rapport zal dan ook weer te zien zijn in Parro. 

Het rapport zal besproken worden tijdens het eerstvolgende con-

tactmoment dat gepland wordt op maandag 10 februari of dinsdag 

11 februari. Dit kunt u binnenkort zelf weer regelen via Parro. Ook 

worden de scores van de CITO-toetsen van uw kind(eren) tijdens 

dit contactmoment besproken. 
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Nationale Voorleesdagen 

Woensdag 22 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen. Deze zullen 

duren tot en met vrijdag 31 januari. Gedurende deze dagen staat voorle-

zen en voorgelezen worden centraal. Dit natuurlijk allemaal om het le-

zen te promoten. Wij als school zullen hier dan ook zeker aan deelne-

men. De kinderen zullen voornamelijk elkaar gaan voorlezen. De voor-

bereidingen zijn al gestart!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belangrijke data: 

Start CITO 13-01 

Schaken/

Dammen/Sjoelen 

15-01 

Start Nationale 

Voorleesdagen 

22-01 

Studiedag 03-02 

Gastles waterbe-

heersing 

04-02 

Gastles voedsel 05-02 

Rapport mee 06-02 

Contactmomenten 10-02 en 

11-02 

Lijnbaltoernooi en 

techniekcircuit 

13-02 

Gastles kindertele-

foon 

14-02 

Voorjaarsvakantie 17-02 t/m 

21-02 

Gastles Halt 27-02 

  

Gastlessen 

Aankomende periode staan er meerdere gastlessen op de planning. Groepen 5 en 6 krijgen op 

woensdag 5 februari een workshop van HofPower over voedsel. De boodschap van deze workshop 

is: niks mis met restjes! Daarom gaan ze in anderhalf uur een REST-aurant houden. Ze maken een 

lunch met restjes en eten deze vervolgens ook op. Groep 6/7/8 krijgt op dinsdag 4 februari een gast-

les over waterbeheersing.  Aan de hand van een waterbak met een maquette van een stad gaan de 

leerlingen de effecten van wateroverlast ter plekke aanpakken. Groep 6/7/8 krijgt verder ook nog 

gastlessen over de kindertelefoon en jeugdcriminaliteit. Over deze lessen volgt nog specifieke infor-

matie. 

 
 


