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AGENDA

ma 10 januari - studiedag team (de leerlingen zijn vrij)

ma 17 januari -  vrijdag 28 januari - afname CITO-toetsen

wo 26 januari - zaterdag 5 februari - Nationale Voorleesdagen

wo 26 januari - Voorleesontbijt

Thema Kind Op Maandag
Vijfduizend volgers

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we
uit het evangelie van Marcus. Marcus vertelt over
Johannes de Doper, die mensen doopt in de
woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt
die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken
daarna horen we hoe Jezus langs het meer van
Galilea trekt en vandaar verder gaat door het
land. Steeds meer mensen horen over hem en
sluiten zich bij hem aan.

Het thema van deze periode is ʻvijfduizend
volgers .̓ In onze tijd zijn veel mensen te volgen
op sociale media. Sommigen hebben duizenden
of zelfs miljoenen volgers. In Jezusʼ tijd
bestonden deze sociale media nog niet. Toch
waren er in korte tijd heel veel mensen die zich
bij hem aansloten.

Het gaat Jezus niet om het aantal ʻlikes ,̓ hij is
niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe
geweldig hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen
zodat ze kunnen ontdekken hoe God voor
mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren
eigenlijk nog maar het begin!
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Naar school na de kerstvakantie?
Op maandag 3 januari besluit het kabinet of de scholen na de kerstvakantie weer fysiek
onderwijs mogen geven. Wij hopen natuurlijk dat dit het geval zal zijn! Zo niet, dan maken wij
op maandag 10 januari voor elk kind een pakket met werk- en leermaterialen klaar dat op
deze dag kan worden opgehaald. Meer informatie volgt na de persconferentie.

Personeelszaken
❖ Plonia Meijboom zal vanaf maandag 10 januari weer aan het werk zijn  op school.
❖ De vacature leerkracht groep 7-8 wordt ook na de kerstvakantie ingevuld door Linda

van de Heuvel en Tirsa Wiegeraad. Ook de vacature intern begeleider blij� voorlopig
ingevuld door Debbie Timmermans en mijzelf.

Afname CITO-toetsen
Om de vorderingen van onze leerlingen te meten, worden
er in januari en juni CITO-toetsen afgenomen. In groep 1
en 2 is dat de toets CITO-rekenen. In groep 3 t/m 8 zijn dat
toetsen op de basisvaardigheden lezen, spelling,
begrijpend lezen en rekenen. De CITO-Midden toetsen
worden afgenomen in de periode tussen maandag 17
januari en vrijdag 28 januari. Dit uiteraard onder
voorbehoud van een eventuele schoolsluiting.

Tijdens het afnemen en analyseren van onderdelen van de CITO-toetsen worden de gegevens
steeds bijgewerkt en zullen zij nog niet compleet zijn. Daardoor kan er soms een vertekend
beeld ontstaan. Om deze reden zetten we het onderdeel toetsen in het ouderportaal tijdens
de periode van afname en analyse dicht in Parnassys. Na het afronden en invoeren van alle
CITO- toetsen is het weer mogelijk om deze gegevens van uw kind in te zien. U ontvangt een
overzicht van alle resultaten van de toetsen in het rapport dat op de laatste dag voor de
voorjaarsvakantie wordt meegegeven.

De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen maakt je leuker! De doelstelling van De Nationale
Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6
jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben
geleerd. De campagne benadrukt de voordelen van het
(voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat,
spelling en tekstbegrip.

De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en is een project
van Stichting Lezen, georganiseerd door Stichting CPNB.
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De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 26 januari t/m 5 februari 2022. De a�rap wordt
gevierd met Het Nationale Voorleesontbijt: in het hele land lezen bekende en niet-bekende
Nederlanders op woensdag 26 januari voor in de kinderopvang, op scholen en in
bibliotheken en boekhandels. Onze school doet met alle groepen mee met het
voorleesontbijt. De kinderen mogen op deze dag in hun pyjama naar school komen. De
ouderraad zorgt voor een ontbijt dat in de eigen klas wordt opgegeten. Tijdens het ontbijt zal
er uiteraard worden voorgelezen.

Leestips en bingo
Omdat het zo belangrijk is om dagelijks te blijven
lezen hee� de bibliotheek een nieuwsbrief
gemaakt met leestips en een Kerst leesbingo die
jullie thuis kunnen gebruiken. De nieuwsbrief en
de bingokaart zijn als bijlage bij deze nieuwsbrief
meegestuurd.

Tot slot
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