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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Cito periode
De cito toetsen worden weer afgenomen door de hele school.
Wat betekent dit voor uw kind?
In groep 1 worden geen toetsen afgenomen. In groep 2 wordt de cito rekenen voor kleuters en taal voor
kleuters afgenomen. In de groepen 3 tot en met 8 zijn het de citotoetsen spelling, rekenen, begrijpend lezen
en woordenschat. Daarnaast wordt de leesvaardigheid van uw kind getoetst door de AVI (het lezen van een
tekst) en de DMT (het lezen van woorden). Alle CITO’s bestaan uit meerdere delen zodat deze verspreid over
de dagen afgenomen kunnen worden. De afgenomen CITO’s geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind
in vergelijking met alle kinderen in Nederland. Het afnemen van de CITO kan een beladen gevoel geven, dit is
niet nodig. Het blijft een momentopname en we kijken naar veel meer in de ontwikkeling van uw kind, dan
alleen naar de cito. Voor de leerkrachten is het een goed middel om de ontwikkeling van de kinderen te
volgen. Maar nog belangrijker: de uitslagen helpen de leerkrachten om het onderwijs nog beter af te stemmen
op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De resultaten worden in iedere groep besproken met Hannelore
(de intern begeleider) en Anke (directeur). U ziet de resultaten ook terug in het rapport van uw kind.
Tevredenheidspeilingen
Zowel voor ouders, leerkrachten als leerlingen worden in de komende periode tevredenheidspeilingen
uitgezet. Met de uitslag van deze peilingen willen we ons onderwijs verbeteren en dat wat goed gaat, borgen
en vasthouden.
Uw medewerking en feedback is daarom voor ons van groot belang.
We hopen dan ook dat u de peilingen invult.
Hartelijke dank alvast daarvoor!
De deurbel.
We hebben de laatste paar weken veel overlast ervaren van vernielingen aan de school.
Tijdens de kerstvakantie is de deurbel vernield. Het kost wat tijd om deze te vervangen omdat het een speciaal
systeem is. Toen eind verleden week een nieuwe deurbel was geplaatst waren we dan ook
dolgelukkig. Eindelijk weer de toegang tot de school op orde.
Maar wat schets onze verbazing: gisteren , maandag, bleek de nieuwe deurbel geheel te
zijn verdwenen en de matten bij de voordeur lagen in de vijver.
Het was slikken om dit weer te constateren, op zijn zachtst gezegd.
Het duurt een week voordat de bel nu weer hersteld is!
Tot die tijd kunt u bellen als u voor de deur staat!
Het is even niet anders!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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Bericht van Carolien
Lieve Startnesters en ouders!
Ten eerste wil ik, op de valreep, iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Een jaar vol goeds,
geluk en gezondheid!
Het jaar is voor mij begonnen met de laatste operatie aan mijn darmen! De ingreep is met heel goed
succes verlopen kan ik zeggen en dat is voor mij een heel groot cadeau! Ik had me niet meer mogen
wensen!
Na een week in het ziekenhuis gelegen te hebben, ben ik nu weer thuis. Heerlijk om nu verder op te
gaan knappen in mijn eigen bed en op mijn eigen bank! Het herstel zal nog enige tijd in beslag
nemen, maar zal ongetwijfeld sneller gaan dan de vorige keer!
Daarna hoop ik jullie weer op school of ergens in Uithoorn te zien!
Tot ziens en lieve groetjes van Carolien

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Maandag 15 januari t/m vrijdag 26 januari
Cito/LVS toetsen
Donderdag 25 januari 14.30 -15.15 uur
Weeksluiting
Maandag 29 januari 8.45-9.15 uur
Weekopening
Maandag 29 januari
Start nationale voorleesdagen ’t Startnest
Dinsdag 30 januari
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school
Vrijdag 2 februari
Voorleesontbijt (afsluiting nationale voorleesdagen
’t Startnest)
Vrijdag 9 februari
Verkleedfeest
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Gezocht: reservebroeken
In de onderbouw zijn we op zoek naar reservebroeken. Het liefst hebben we
broeken in maat 122/ 128. Vooral joggingbroeken zijn heel handig, want die
passen elk kind.
Hierbij ook een oproepje aan alle onderbouw-ouders: wil je de geleende
broeken zo snel mogelijk gewassen weer mee terug nemen? Op die manier
hebben we altijd schone kleren als er een ongelukje gebeurt.
Alvast bedankt!
Groetjes van de onderbouw.

Verkleedfeest onder- en middenbouw
Op 9 februari hebben de onderbouw en middenbouw het jaarlijkse verkleedfeest. Dit jaar maken we er een
gezamenlijk feest van.
Voor de activiteiten zijn wij op zoek naar oude kranten en blikken (1 liter).
Tevens hebben wij minimaal 13 ouders nodig die ons de hele ochtend willen helpen bij het begeleiden van de
spelletjes. Lijkt je dit leuk, geef je dan op bij de stamgroepleider van je kind.
We maken er een gezellige ochtend van.
Het onder- en middenbouwteam.

Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Mandarijn
Wat blijft drijven: een mandarijn met of zonder schil? Woezel doet een proefje
met mandarijnen en een vaas met water. Bekijk het proefje (duur: 02:27 min.,
leeftijd: 5-6 jaar) met Woezel op SchoolTV
Appel (Gala)
Deze week staat er een Gala appel op de planning. In de EU-Schoolfruitles van
groep 6 gaan kinderen aan de slag met allerlei soorten appels. Tip: met een
appelsnijder maakt u snel partjes van de appels.
Grapefruit
Grapefruits zijn grote, ronde citrusvruchten met een bittere smaak. Waarschijnlijk
is deze vrucht ooit ontstaan uit een kruising van een sinaasappel en pompelmoes.
Hoe roder het vruchtvlees, hoe zoeter de smaak.‣Meer informatie over de
grapefruit.
De vliesjes van een grapefruit zijn stevig en minder lekker om te eten. Snijd een
grapefruit daarom open door midden en eet het vruchtvlees met een lepeltje
eruit. Vind je de vliesjes geen bezwaar dan kun je ‘m ook in parten delen en eten
als een sinaasappel.
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Loombandjes voor Kenya
Komend weekend vertrek ik voor mijn werk weer naar een ziekenhuis in Kenya om collega's daar de door hun
gevraagde scholing aan te bieden. Elke keer een geweldige ervaring met zeer gemotiveerde mensen. De
collega's werken allemaal op kinderafdelingen van een heel groot staatsziekenhuis waar "Nee" niet verkocht
wordt en bedden dus overvol liggen met kinderen die medische hulp nodig hebben.
Dit enige ziekenhuis in Kenya (en men zegt zelfs in het hele continent Afrika?) waar naast medische zorg ook
personeel is die zorg draagt voor het welzijn van de kinderen (medisch pedagogisch medewerkers/childlife
specialist), kampt wel met zeer beperkte middelen. Creatieve oplossingen is hun dagelijkse uitdaging voor dit
probleem.
Toen wij een keer wat loombandjes mee hadden genomen, bleek dit een schot
in de roos. Kinderen krijgen de vaardigheid snel onder de knie en kunnen zich
zo zelfstandig goed vermaken tijdens al die uren op bed.
Vandaar mijn verzoek: Wie heeft er achter in de kast nog vergeten loombandjes
liggen? Dichte zakjes, open zakjes, bordjes, accessoires, alles is welkom. Mijn
collega's aldaar en vooral de kinderen zullen er super blij mee zijn!
Graag uiterlijk vrijdag 19 januari inleveren bij Raluca Petrache in Kornartel.
Dank! Sonja Scholte

Ouder & kind adviseur
Marieke van Groeningen, de ouder&kind adviseur, komt op school op de volgende data van 14.30 – 16.00 uur:
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

16 januari
1 februari
13 februari
20 februari
6 maart

Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

22 maart
5 april
17 april
17 mei
31 mei

Donderdag 14 juni
Donderdag 28 juni
Donderdag 12 juli

De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Bij dit info ontvang je de januari nieuwsbrief van
de bibliotheek op school.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
Wij van Solidoe 't Overstapje zijn donderdagochtend bij jullie op
school geweest en hebben mee gedaan met de kring. Wij hebben
liedjes gezongen en hebben geluisterd naar een boek in het thema
winter.
Het was heel erg leuk en gezellig om te mogen gluren bij de buren.
Tot gauw!
Solidoe 't Overstapje
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar. De
openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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