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Denkfout
Er wordt vaak gedacht
dat voorlezen aan
oudere kinderen
kinderachtig is. Fout!
Voorgelezen worden is
puur genieten voor alle
leeftijden; hoe oud je
dus ook bent! Blijf dat
dus vooral doen.

Nationale
voorleesdagen: 
K O M  J I J  E E N  K W A R T I E R T J E  V O O R L E Z E N ?

Van 25 januari t/m 1 februari zijn er de nationale voorleesdagen.
Deze openen we op woensdag 25 januari met een gezamenlijk
voorleesontbijt. Alle kinderen krijgen van de Oudervereniging een
croissant en wat drinken. Eet je kind ’s ochtends meer? Geef dit dan
mee naar school. 
Tijdens het ontbijt komen de oudere kinderen de jongere kinderen
voorlezen. Dat is altijd een succes. Maar het zou ook geweldig leuk
zijn als er op de andere voorleesdagen ouders of grootouders ’s
ochtends tussen 8.30 en 8.45 uur een stukje komen voorlezen in de
klas van hun (klein)kind. Wil je dat doen? Dan kan je kind jouw naam
op de intekenlijst van de deur van het klaslokaal schrijven.

Door een technische fout
ziet de Nieuwsflits er
anders uit dan je van ons
gewend bent. Excuses
hiervoor.



‘Hoe tevreden ben je?’ 
Jouw mening telt!

Heb jij de
tevredenheidspeiling al
ingevuld? Nee? Wil je dat
alsnog doen? Je helpt ons
daarmee. Een per gezin is
genoeg. Je hebt de tijd tot
25 januari.
Je hebt op 10 januari per
mail een link ontvangen.

Cito-tijd
Volgende week starten we met de cito-toetsen van het
leerlingvolgsysteem. De cito-toetsen nemen we af bij de kinderen van
groep 3 t/m groep 8. De naam ‘leerlingvolgsysteem’ zegt het eigenlijk
al een beetje: met dit systeem volgen we een kind in zijn ontwikkeling.
Met deze onafhankelijke toetsen brengen we in beeld wat een kind al
kan en wat nog niet. Deze informatie is van belang voor de leerkracht
maar zeker ook voor een kind. Samen weten ze daardoor beter waar
wat extra aandacht aan moet worden besteed.

Het cito-leerlingvolgsysteem is geheel vernieuwd. het heet nu 'leerling in
beeld'.  Wil je meer lezen over ons nieuwe volgsysteem? Klik op deze link:
https://www.cito.nl/-/media/files/po/leerling-in-beeld/de-groei-van-
je-kind-in-beeld---uitleg-voor-ouders-leerling-in-beeld.pdf?la=nl-
nl&hash=D0C5648F47BDF22A17FB836D39D751245AA70021

Speciaal voor de kinderen van groep 5 t/m 8: zorg ervoor dat je kind een
koptelefoon/oortjes heeft. Een aantal toetsen wordt namelijk met een
chromebook afgenomen.

Bericht van de medezeggenschapsraad
Niet alleen de kinderen zijn na de kerstvakantie weer begonnen, ook de MR heeft haar eerste vergadering
voor 2023 gehad. Een constructieve avond waarbij diverse onderwerpen besproken zijn. We hebben het
onder andere gehad over de groei in de onderbouw, de sloop van het oude schoolgebouw, de
parkeermogelijkheden bij het nieuwe schoolgebouw en de stappen die gezet zijn in het verbeteren van de
communicatie vanuit school. Mocht je als ouder/verzorger meer willen weten over de MR en/of eens een
vergadering willen bijwonen, dan is dat zeker mogelijk.
Namens de MR
Simone van Westreenen

En wéér hebben de ouders van ons luizenteam deze week bepaalde
groepen gecontroleerd op luizen. Helaas blijven we luizen vinden. En
heel veel ook! Dit probleem kunnen we alleen oplossen als iedereen
het serieus neemt. Dus ouders/verzorgers, pak je
verantwoordelijkheid en controleer ook zelf je kind. Heeft het luis?
Behandel het haar met shampoo. Daarna blijf je het haar minimaal
twee weken elke dag kammen met een speciale luizenkam. 
Sommige producenten van luizenshampoos zetten op hun verpakking
dat kammen niet nodig is. Dat is helaas onzin. Kammen is altijd nodig.
Meer weten? Kijk op https://www.rivm.nl/hoofdluis

Luizenplaag
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