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Wat
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9 feb
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Juf Jennifer

School waterpolo
toernooi
Militair museum de klas
van ‘45
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13 feb

Juf Saskia

Jarig

16 feb

Groep 7/8

De klas van ‘45

21 feb

Allen

Studiedag. Iedereen vrij

24 feb

Groep 1 t/m 4

Verkleedfeest

Kanjer van de maand
De kanjer van de maand februari is Ibrahim Ahmad uit
groep 3/4.
Waarom de kinderen van groep 3/4 hem een echte
kanjer vinden, lees je hieronder:
- Hij kan altijd goed rekenen.
-

Hij helpt andere kinderen.

-

Hij is aardig tegen andere kinderen.

-

Hij kan dingen heel erg goed oplossen.

-

Hij doet goed mee in de klas.

-

Hij speelt met iedereen.

-

Hij luistert naar de juf.

-

Hij houdt zich aan de kanjerafspraken.

-

Hij gaat goed met spullen om.

-

Hij is lief voor andere kinderen.

-

Hij is goed in schrijven.

-

Hij kan heel erg hard rennen.

-

Hij kan goed tennissen.

-

Hij kan heel goed lezen.

Nationale Voorleesdagen
Voor de taalontwikkeling van kinderen is het belangrijk
dat er minimaal 15 minuten per dag wordt gelezen.
Heel jonge kinderen kunnen nog niet zelf lezen,
daarom is het belangrijk dat er dagelijks wordt
voorgelezen. De Nationale Voorleesdagen zijn bedoeld
om het voorlezen te promoten. Van 25 januari tot en
met 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen,
speciaal bedoeld voor baby’s, peuters en kleuters.
Juf Sabrina en onze kleuters hebben de peuters van
de peuterspeelzaal de Woelwaters met hun ouders
uitgenodigd. Ze komen in groep 1/2 op bezoek en
worden dan voorgelezen uit ‘De kleine walvis’. De
peuters die op dinsdag naar de peuterspeelzaal gaan,
komen op 31 januari om 10:00 uur op bezoek in groep
1/2. De peuters die op donderdag naar de
peuterspeelzaal gaan komen op 2 februari, om 10:00
uur op bezoek in groep 1/2. Hun ouders/verzorgers
zijn hierbij van harte uitgenodigd. Voor voorleestips,
kijk op: http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuws/.

Van de oudervereniging
Half januari heeft de OV vergaderd waarbij onder
andere de bezetting is besproken. De secretaris heeft
aangegeven dat dit schooljaar haar derde en laatste
bestuursjaar wordt. Verder verlaten twee
commissieleden ons volgend jaar, omdat hun kind naar
het middelbaar onderwijs zal gaan. Kortom: helpende
handen zijn weer nodig! Dus als je interesse hebt kan
je als commissielid aanschuiven, laat het Anja of ons
weten (e-mailadressen staan op de website).
Ook wordt in iedere OV-vergadering het budget
besproken. We maken ons zorgen over de inkomsten
via de ouderbijdrage. Tot nu toe heeft 55% van de
ouders de ouderbijdrage betaald. We weten dat het

een vrijwillige bijdrage is, maar zonder deze
inkomsten zijn er gewoon geen feestelijke activiteiten
meer op school! Op de Algemene Leden Vergadering
hebben we aangegeven dat we vorig jaar het budget
moesten overschrijden om alles rond te krijgen, wat
opgevangen kon worden door spaargeld, maar dat dat
maar één keer kan voorkomen. We willen dit jaar niet
aan het spaargeld komen, omdat we de schoolreis
volgend schooljaar niet in gevaar willen brengen. De
volgende vergaderingen gaan we bekijken of de
komende activiteiten nog betaald kunnen worden. Dus
de inkomsten van de ouderbijdrage hebben we echt
nodig om de activiteiten in de huidige vorm te
organiseren. Een ouder heeft op de laatste koffie
ochtend een uitleg gepresenteerd omtrent de
aanvraag van een bijdrage bij de gemeente voor het
betalen van de ouderbijdrage. Anja Luitjes kan je deze
presentatie geven. De ouder die de presentatie heeft
gemaakt kan ook nog extra uitleg geven.
In ieder geval blijven we proberen om letterlijk en
figuurlijk slingers op te hangen om de kinderen een
fijne schooltijd te geven: Het Verkleedfeest staat
gepland op 24 februari.
Verschil Citotoetsen en methodegebonden toetsen
Vanaf groep 2 worden deze maand in alle groepen
Citotoetsen afgenomen. We nemen toetsen af om
ieder kind duidelijk in beeld te hebben. Het verschil
tussen Cito- en methodegebondentoetsen is dat
Citotoetsen vaardigheidstoetsen zijn en
methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit
betekent dat er met de methodegebonden toetsen
wordt bekeken of de leerling de lesstof, die ze net
hebben geleerd, voldoende beheersen. In de
Citotoetsen komen ook opgaven voor die makkelijker
of moeilijker zijn dan de lesstof. De methodegebonden
toetsen sluiten dus goed aan bij de lesstof, terwijl dat
bij de Citotoetsen minder het geval is. De Citotoetsen
worden twee keer per jaar afgenomen. Dit kan
betekenen dat bij sommige kinderen een deel van de
lesstof niet meer vers in het geheugen is opgeslagen.
Bij de methodegebonden toetsen wordt altijd direct
na een lesblok getoetst en dan is de lesstof nog niet
weggezakt. De normering van de toetsen is ook anders.
Bij de methodegebonden toetsen halen de meeste
kinderen een voldoende of hoger. Bij de Citotoetsen
wordt de uitslag vergeleken met die van alle kinderen
in Nederland uit hetzelfde leerjaar en is er een
grotere diversiteit in de uitslag. De resultaten van alle
toetsen worden door de leerkrachten goed
geanalyseerd en verwerkt in ons leerlingvolgsysteem.

Begin februari gaan wij teambreed de resultaten
bespreken en worden de groepsplannen geëvalueerd.
Tevens gaan de leerkrachten nieuwe groepsplannen
opstellen, zodat alle kinderen profiteren van de aanpak
van lesgeven.
We leggen de lat hoog en streven naar een groei in de
ontwikkeling van ieder kind. Op 15 maart gaan de
rapporten mee naar huis en kan je de resultaten van je
kind(eren) bekijken. Op 20 en 21 maart zijn de
rapportgesprekken. Wij streven naar een goede
samenwerking tussen leerkracht, kind en ouders.
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het
functioneren van de leerlingen op school. Dit wordt
zichtbaar in betere schoolprestaties en een betere
werkhouding.

Tip: op deze site vind je voor groep 3 tot en met 8
informatie voor betrokken ouders op het gebied van
rekenen, taal en begrijpend lezen.
http://wijzeroverdebasisschool.nl/
TSO met meester René
Dinsdagmiddag altijd een leuke pauze. Tegenwoordig
krijgen alle klassen van de PWA om en om op dinsdag
drie leuke spellen aangeboden van meester René de
buurtsportcoach.
Iedere dinsdag heeft één klas een warming up van zo’n
5 minuten, daarna worden er drie verschillende spellen
uitgelegd die op het schoolplein uitgevoerd worden. Je
kan dan kiezen welk spel je wilt spelen. Hopelijk vinden
de leerlingen het dan zó leuk, dat ze het op de andere
dagen ook gaan spelen.
Spel 1. Basketbal vanaf de plaats waar de bal van de
vorige speler op de grond is gekomen
Spel 2.Tafelen met een hele grote bal
Spel 3.Balpoortje gooi één tennisbal tegen de muur, als
die terug komt moet je eroverheen springen de laatse
persoon moet de bal pakken. Mocht je niet over de bal
heen zijn gesprongen, dan ben je af.
“Het was superleuk!” aldus twee leerlingen uit groep 8.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn weekend. Anja Luitjes

