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Nieuwsflits  

Jaargang 18   nummer 15                                                                                             12 maart 2021

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

 

Op dit moment zijn we al bezig met de voorbereiding van het 

volgende schooljaar. Een belangrijke vraag daarbij is met hoeveel 

groepen we gaan starten. Om daar een goed antwoord op te 

kunnen geven, is het fijn als we weten of er binnen nu en januari 

2022 broertjes of zusjes 4 jaar worden en dus naar school gaan. Is 

dat het geval en heb je hem/haar nog niet opgegeven, zou je dit 

dan snel willen doen? Je kunt bij ons op school een 

aanmeldformulier ophalen. Liever per mail? Laat het even weten 

via directie@jvanstolberg.nl. Alvast hartelijk dank!  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Cito-toetsen en rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

Vlak voor de  voorjaarsvakantie hebben de kinderen hun rapport ontvangen. Daarin stonden 

onder meer de cijfers die de kinderen hebben behaald voor de toetsen die horen bij de methoden 

die we op school gebruiken. Maar de Cito-toetsen ontbraken in het rapport. Dit kwam door de 

lockdownperiode. We konden toen de Cito-toetsen niet afnemen.      

 

Maar vanaf woensdag 10 maart zijn we gestart met het 

afnemen van de Cito-toetsen. Hierna wordt uitgelegd hoe 

dit toetsen gebeurt en hoe school je op de hoogte gaat 

brengen van de resultaten van je kind. 

 

De scholen van Meer Primair hebben gekozen voor een iets 

andere aanpak. We gaan namelijk per vakgebied de Cito-

toets afnemen die het beste aansluit bij het niveau van het 

kind. Dat heet ‘toetsen op maat’. In het kader staat een 

uitleg aan de hand van een voorbeeld. Na afloop van de 

toetsperiode ontvang je een Cito-rapport van je kind. Op dat 

Cito-rapport moet alleen gekeken worden naar de 

vaardigheidsscore. Dat geeft namelijk de  groei/ontwikkeling 

aan van je kind. 

 

Van maandag 29 maart t/m donderdag 1 april houden we de 

rapportgesprekken. Tijdens deze gesprekken informeert de 

Een voorbeeld: 
Dit voorbeeld gaat over een leerling in 
groep 5 midden in het leerjaar. 
Voorheen zou iedere leerling in groep 5 
alle toetsen van leerjaar 5 maken die 
horen bij het niveau dat kinderen 
gemiddeld midden in het leerjaar 
zouden hebben. Maar leerlingen 
verschillen. Er bestaat eigenlijk geen 
gemiddelde leerling. Soms is een 
leerling in maart in groep 5 met 
bijvoorbeeld rekenen al op het niveau 
van eind groep 5 (juni) en met spelling 
bijvoorbeeld op het niveau van eind 
groep 4 (juni vorig schooljaar). Daarom 
kiezen we er nu voor om met de Cito-
toetsen beter aan te sluiten op het 
niveau van de leerling. In dit voorbeeld 
betekent dit dat deze leerling voor 
rekenen de Cito-toets van eind groep 5 
gaat maken en voor spelling de Cito-
toets van eind groep 4. 
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leerkracht je over het rapport dat je al hebt èn over de uitkomst van de Cito-toetsen. Wij vinden 

het heel belangrijk om je goed te informeren over je kind. Dus vergeet niet om je straks via de 

parro-app in te schrijven voor de tien-minutengesprekken. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Wie heeft de speurtocht gewonnen? 

Weet je het nog? In de kerstvakantie hebben heel wat 

kinderen door de wijk gelopen op zoek naar adressen 

waar een postertje hing met het logo van onze school. 

Wie de meeste adressen had opgeschreven, zou een 

prijsje winnen. Inmiddels is de inlevertermijn van de 

formulieren voorbij en er is een duidelijke winnaar: 

Vanessa uit groep 8. Van harte gefeliciteerd Vanessa! De prijs komt naar je toe.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Coronatesten bij kinderen 

Op een aantal scholen van Meer Primair 

zijn de afgelopen weken klassen naar huis 

gestuurd omdat er besmettingen van 

corona waren. Tot nu toe is dit bij ons op 

school nog niet het geval. Dat willen we ook 

graag zo houden. Maar dat kan alleen als 

iedereen zich goed aan de regels houdt. Dus … 

 

Heeft je kind verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit de neus (kleur maakt 

niet uit), niezen, kuchen of meer dan incidenteel hoesten of keelpijn? → Is je kind 4 jaar of ouder? 

→ Je kind blijft thuis! → Je kunt dan het beste een test bij de GGD laten afnemen. 

 

In de bijlage bij deze Nieuwsflits tref je een heel handige informatiebrief van de GGD aan over dit 

onderwerp.   

________________________________________________________________________________ 

 

Stagiair(e)s op school 

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst leerkrachten zullen zijn, werkt Meer Primair (de 

stichting waartoe onze school behoort) nauw samen met diverse Pabo’s (Pedagogische academie 

basisonderwijs). De komende tijd hebben wij vier stagiaires op school die in verschillende fases 

van hun studie verkeren. Wij zijn heel blij met hen. Hieronder stellen ze zich aan jullie voor. 
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Annika van Gastelen 

Hallo allemaal, mijn naam is Annika en ik kom mijn eindstage 

lopen in groep 8. Ik ben 21 jaar en woon in Uithoorn. Ik zal op 

donderdag en vrijdag aanwezig zijn op school en ik blijf tot en 

met half juni. Ik heb er hartstikke veel zin in en kan niet 

wachten om te beginnen!  

 

 

 

 

Anneloes Derks 

Ik ben Anneloes! Vlak voor de voorjaarsvakantie ben ik gestart met mijn 

stage in groep 5/6 bij juf Sylvia. Wat een feest om op deze prachtige school 

te mogen zijn! Als derdejaars Pabo(deeltijd)student ben ik hard op weg om 

een goede leerkracht te worden. Ik kijk uit naar een gezellige, leerzame 

tijd! 

 

 

Charlotte van de Meerendonk 

Ik ben Charlotte van de Meerendonk en afgelopen 

september ben ik begonnen met de verkorte deeltijd Pabo.  

Ik houd erg van op vakantie gaan naar Italië, op de foto sta ik 

met een heerlijk ijsje in een ijssalon in Rome.                

Van begin februari tot eind juni loop ik stage in groep 1-2 A 

bij Juf Patricia. De eerste dagen waren erg gezellig en ik kijk 

uit naar nog meer mooie stagedagen met de kinderen! 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Mooi initiatief! 

Soms hebben onze leerlingen zulke mooie initiatieven. Daar willen we dan graag even aandacht 

aan besteden. Hieronder lees je over het initiatief van Jill uit groep 5/6 over haardonatie. 

 

                                                                      

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

HAARDONATIE 
Hallo, ik ben Jill en zit in groep 5/6. 

Ik wil jullie graag op de hoogte 

brengen over haardonatie. 

Haardonatie wordt gebruikt om 

pruiken van echt haar te maken voor 

volwassen en kinderen die ernstig ziek 

zijn en hun haar tijdelijk verliezen door 

zware medicijnen of behandeling in 

het ziekenhuis. 

Zelf heb ik ook mijn haar in januari 

gedoneerd. Een lange tijd heb ik mijn 

haar laten groeien zodat het lang 

genoeg was om een staart van 30 cm 

te kunnen doneren. 

Mijn oma is kapster en heeft mijn haar 

in een mooi korter model geknipt. 

 

Omdat haardonatie voor een goed 

doel is wil ik aan iedereen met lang 

haar vragen om ook je haar te 

doneren. 

Mijn oma biedt aan om gratis je haar 

te knippen en er een leuk model van 

te maken als jij je staart van  

30 cm doneert. 

Of misschien ken je iemand die dit  

ook graag wilt. 

 

Voor inlichtingen of haardonatie mag 

je mij altijd vragen, ik vertel er graag 

meer over. 

 

Jill Bakker 

 



 
 

  
 

Al 132 jaar goed voor goed onderwijs! 

Koningspelen – beweegbingo 

De groepen 3 t/m 8 hebben van Team Sportservice een grote A2-poster ontvangen van de 

koningsspelen-beweegbingo. Op deze poster staan leuke opdrachten. Heb je een opdracht 

gehaald, dan mag je hem afstrepen op de poster! 

De groepen zijn hier enthousiast mee aan de slag gegaan! Hieronder zie je een aantal groepen in 

actie! 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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Bijzondere feestdagen in maart 

Er zijn veel meer feestdagen dan we denken. In deze rubriek worden diverse feestdagen toegelicht 

die voor sommigen van ons belangrijk zijn. Het is leuk om dit van elkaar te weten. Zo leren we 

elkaar beter kennen. Deze keer de feestdagen die in maart plaatsvinden. 

 

Biddag voor gewas en arbeid (10 maart) 

Elke tweede woensdag van maart vieren de Christenen deze biddag voor gewas en 

arbeid. Er wordt dan gebeden tot God voor een goede oogst later in het jaar. En 

omdat vroeger de meeste mensen zelf het land moesten bewerken om aan voedsel te 

komen, bad men ook voor de arbeid die dat kostte. 

Tegenwoordig werken de meeste mensen op kantoor of in een fabriek. Ze bidden niet meer 

alleen voor het gewas, voor alles wat groeit op het land. Ze hopen ook dat god hun werk zegent, 

zodat hun arbeid nuttig is voor henzelf, voor andere mensen en voor de wereld. 

 

 Lailat-ul-meraj (11 maart)  

Lailat-ul-meraj is een Islamitische feestdag, die ook wel hemelvaart van 

Mohammed wordt genoemd. Mohammed stapte op een rijdier en reisde 

op zijn rug door zeven hemelen. Dit wordt ook wel de nachtreis genoemd.   

 

Maha shivaratri (12 maart) 

Dit betekent ‘de grote nacht van Shiva’, een van de Hindoeïstische goden. Op 

deze dag zijn er veel Hindoeïsten die niet eten (vasten). Veel mensen gaan op 

deze dag naar de tempel om aan Shiva te offeren.  

 

 

Pesach (27 maart t/m 4 april)  

Zo’n vierduizend jaar geleden leefden het Joodse volk in slavernij 

in Egypte. Met Pesach herdenken de Joden de bevrijding uit die 

slavernij. Volgens de bijbel moesten de Joden plotseling 

vertrekken. Daardoor hadden ze geen tijd om hun vlucht voor te 

bereiden. Dus konden ze hun brood ook niet laten rijzen. Het 

werden daardoor platte ongezuurde broden: matzes. Daar komen 

onze matzes die je rond pasen in de winkels ziet vandaan.  

 

Palmpasen (28 maart) 

In het Christelijk geloof heet de laatste zondag voor het paasfeest Palmpasen. 

Deze zondag is de eerste dag van de goede week: zeven dagen lang herdenken 



 
 

  
 

Al 132 jaar goed voor goed onderwijs! 

Christenen de laatste week uit het leven van Jezus. Op deze zondag wordt de intocht van Jezus in 

Jeruzalem gevierd. Tijdens die intocht wuifden mensen hem toe met palmtakken. Vandaar de 

naam Palmpasen. 

 

Holi Phagwa (29 maart) 

Dit Hindoeïstische feest is een combinatie van een lentefeest, een feest van 

de overwinning van het goede op het kwade èn een nieuwjaarsfeest. De 

overwinning van het goede op het kwade is een terugkerend thema in het 

Hindoeïsme. Maar ook in andere religies kom je dit veel tegen. 

 

________________________________________________________________________________ 

Kalender 

10 t/m 26 maart afname Cito-toetsen 

29 maart t/m 1 april tienminutengesprekken groep 3 t/m 7 

1 april    paasfeest op school 

2 april   Goede Vrijdag (alle kinderen vrij) 

5 april   tweede Paasdag (alle kinderen vrij) 

 


