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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
We hebben de citotoetsen periode voor groep 2 t/m 7 weer achter de rug.
Wat is het doel van deze cito toetsweken?
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, maken we gebruiken van het Cito
Volgsysteem primair onderwijs. Met observatie van kinderen in de groep, de methodetoetsen en de
Citotoetsen bepaalt de stamgroepleider waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Zo kunnen we
inspelen op de behoeftes van uw kind. Door naast de informatie die zij zelf al verkrijgt over haar leerlingen ook
twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een stamgroepleider weer even met een frisse blik
naar alle leerlingen. De nieuwe informatie geeft haar de kans om tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste
kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.
Toetsen van Cito
Met de toetsen van het Leerlingvolgsysteem volg je de hele basisschooltijd (groep 1-8) de leervorderingen.
Hiermee kan een leerkracht onderwijsbehoeftes signaleren en bijvoorbeeld zien welke leerlingen extra
aandacht of uitleg nodig hebben. Zo kan zij onderwijs geven dat het beste bij een kind past. In de groepen 2
tot en met 8 zijn de verschillende toetsen op het gebied van begrijpend lezen, technisch lezen, spellen en
rekenen/wiskunde afgenomen. Alle gegevens van deze toetsen worden per kind opgeslagen in ons
administratiesysteem Parnassys. Steeds worden de laatst afgenomen toetsen geplaatst bij de eerder
afgenomen toetsen. Op deze manier is te zien hoe uw kind het doet bij ieder leergebied. Al deze toetsen bij
elkaar vormen het LVS (leerlingvolgsysteem).
Natuurlijk kijken wij of de toets uitslagen binnen het Cito-Lvs overeenkomen met het beeld dat de
stamgroepleider van uw kind heeft. Het is voor ons als team een goede meting om na te gaan of ons
leerstofaanbod door de kinderen opgepakt wordt. Soms gebeurt het dat de toetsuitslag afwijkt van het beeld
dat u zelf en / of wij hebben met betrekking tot de leerprestaties van uw kind(eren).
Wij houden er altijd rekening mee, dat het maken van een Cito-toets een momentopname is. Hoe
voelde uw kind zich tijdens het maken van de toets? Zijn er misschien bevorderende of belemmerende
omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de geleverde prestatie(s)?
Het komt dus wel eens voor dat kinderen hoger of lager scoren dan uw en onze verwachtingen. We
proberen in dat geval te achterhalen wat hiervoor de reden zou kunnen zijn en kijken of de volgende
toets eenzelfde beeld laat zien of dat het kind weer op niveau scoort. Meerdere toetsen met een lagere of
hogere score vormen voor ons een extra aandachtspunt. We gaan dan nader analyseren wat hiervan de reden
zou kunnen zijn.
Methodetoetsen versus toetsen van Cito
‘Een kind kan een methodetoets foutloos maken en op de LVS-toets tóch vaardigheidsniveau D behalen. Wat is
daar mogelijk de oorzaak van: methodetoetsen gaan over de lesstof waar de afgelopen weken structureel aan
is gewerkt. De toetsen van Cito zijn een ander soort toetsen. Deze toetsen de leerstof van een langere periode
en bevatten opgaven van verschillende niveaus.
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Daardoor kunnen we ook in beeld brengen welke leerlingen wat extra’s aankunnen. In de toetsen van Cito
moeten verschillende soorten informatie en vaardigheden soms gecombineerd worden, niet elke leerling kan
dat.
Op dit moment zijn de stamgroepleiders de verschillende toetsen aan het analyseren. Zodat de informatie
verwerkt wordt in de groepsplanning en de eventuele individuele bijstelling van handelingsplannen. De
toetsen vormen een klein onderdeel bij de rapportbesprekingen op 13 en 15 februari. Een klein onderdeel
omdat we heel graag ook belangrijke andere aspecten van het schoolleven van uw zoon of dochter met u
willen uitwisselen, bijvoorbeeld: werkhouding, motivatie en welbevinden .
Vooraf geef ik u alvast een houvast over hoe u de citoscores kunt interpreteren:
Hoe kunt u Cito- scores interpreteren?
Scores
Een score van 126 zegt niet zoveel. Daarom zetten we de scores om naar normeringen. Het is belangrijk om te
kijken naar:
 Hoe scoorde mijn kind de vorige keer? (Heeft hij/zij groei doorgemaakt?)
 Hoe doen andere kinderen het op de toets? (Is 126 een gemiddelde score?)

Normering
Wat betekent nu bijvoorbeeld een score van 126? Zie hieronder de grafiek.

M staat voor Middenafname, de toetsen midden in het jaar. E staat voor Eindafname, de toetsen voor het
einde van het jaar.
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U ziet dat Klaudia net ondergemiddeld scoort. Moet u zich zorgen maken? Kijkt u eerst eens naar een langere
periode, dan zie u dat Klaudia een prima groei doormaakt. Ze groeit op ieder moment en gaat iedere keer met
haar eigen lijn omhoog. Ze volgt niet helemaal de witte gemiddelde lijn, maar dat is ook logisch. Geen enkel
kind volgt die helemaal precies. Het belangrijkste is dat u die groei ziet. Wel ziet u die groei een beetje
afvlakken tussen M5 en E5, maar ze is nog steeds vooruitgegaan. Wel goed is om er naar te kijken of er iets
speciaals aan de hand is in deze periode, vindt ze bijvoorbeeld bepaalde nieuwe onderdelen moeilijk? Zorgen
maken hoeft dus niet per se. Een 4 is geen beoordeling, het is ook zeker geen onvoldoende of een slechte
score.
Als u nog meer informatie wilt inzien over de Cito-toetsen dan kunt u de onderstaande link aanklikken.
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/voor-ouders

Schoolfeest
Let op: Verplaatsen schoolfeest naar 6 april as.
Het schoolfeest en sponsorloop staat gepland op vrijdag 9 maart.
Helaas blijkt dat we meer tijd nodig hebben om dit feest te organiseren.
We hebben daarom de vrijheid genomen om het schoolfeest en de sponsorloop te verplaatsen naar
6 april as.
Het spijt ons zeer dat we een verandering in de vooruit goed geplande agenda moeten maken.
We hopen dat u dan ook de agenda vrij kunt maken om deelgenoot te zijn van ons jaarlijkse schoolfeest.
Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 verzamelen dan vanaf 15.00 uur op het schoolplein voor de
sponsorloop. Na deze loop vieren we met elkaar het schoolfeest tot 18.30 uur.
We zullen u in de volgende info’s informeren hierover.

20 februari oudercafé
In de agenda staat voor 20 februari een ouder café gepland.
Ik wil u vast attenderen op deze datum omdat de avond mede door het bestuur van de school wordt verzorgd.
Dus het is fijn als u tijd vrijmaakt voor deze avond!
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Vrijdag 2 februari
Vrijdag 9 februari
Dinsdag 13 februari
Donderdag 15 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 23 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Donderdag 8 maart
Dinsdag 13 maart

Voorleesontbijt (afsluiting nationale
voorleesdagen ’t Startnest)
Verkleedfeest
Rapporten
Rapporten
Afsluiting ateliers (15.00-15.30 uur)
Oudercafé georganiseerd door het bestuur
Weeksluiting (14.30-15.15 uur)
Studiedag, kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Weekopening (8.45-9.15 uur)
Kijkavond TB/BB (17.30-18.30 uur)
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school

Voorleesontbijt

Vrijdag VOORLEESONTBIJT
Komende vrijdag is er weer het jaarlijkse VOORLEESONTBIJT op ’t Startnest. Alle
kinderen starten deze dag met een ontbijtje op school, dat ze gezellig met hun
klasgenootjes kunnen opsmikkelen.
We hebben allerlei lekkere en gezonde producten en smokkelen een beetje met
ongezonde producten. Want een beetje zoet mag best, we doen het met mate. En net
als vorig jaar sponsort Bakker van Maanen overheerlijk brood, eieren en roomboter.
BEDANKT!!!

EET SMAKELIJK ALLEMAAL !!!!
deDNKRS verrijkingsklassen op ‘t Startnest
Vanaf week 7 komt deDNKRS met twee verrijkingsklassen naar ’t Startnest op woensdag- en
donderdagochtend.
De leerlingen krijgen die ochtenden inzicht in hun eigen, individuele manier van denken en
werken en ervaren zij wat hun sterke en zwakke punten zijn. Hierdoor stimuleert deDNKRS de
deelnemers om zichzelf beter te leren kennen en (weer) kapitein te worden op hun eigen schip.
We zullen beneden in één van de onderbouwlokalen te vinden zijn. De verrijkingsklassen worden bezocht door
kinderen van ’t Startnest en van scholen uit de omgeving. We starten om 8.45 uur en eindigen op 11.45 uur.
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Ateliers
De tweede serie ateliers op de vrijdagmiddag is al weer drie weken op gang. De reacties zijn weer zeer positief.
Op de site en via Facebook zie u regelmatig foto’s verschijnen. Naast ouders van de school (borduren,
kinderboerderij en boekbinden), is er dit keer zelfs een oud-ouder actief met een atelier speksteen en zijn er
twee grootvaders de betrokken begeleiders van het atelier boekbinden. In deze serie en in de volgende
kunnen we ook weer rekenen op onze EHBO-er die vol vuur de kinderen de kneepjes van het vak leert. Het
aanbod is dus weer verrassend; naast de bovengenoemde ateliers hebben de kinderen kunnen kiezen uit:
tekenen, schimmenspel, singer songwriter, beeldverhaal, Spaans voor beginners en voetbaltraining.
Vrijdag 16 februari sluiten we deze ronde af. U bent van harte welkom vanaf 15.00 u. in de aula.
Oproep atelierbegeleiders
Omdat het organiseren van atelierbegeleiders wel wat tijd vraagt, beginnen we er deze keer wat eerder mee
en roepen jullie op om je aan te melden als begeleider voor een atelier met max. 10 kinderen.
Denk aan een eigen hobby waar u de kinderen kennis mee wilt laten maken. Wellicht bent u een buitenmens,
nu het weer hopelijk wat beter wordt, is het mogelijk om ook de buitenruimte te benutten voor leuke en
leerzame activiteiten op sport- of natuurgebied. Activiteiten uit eerdere rondes mogen natuurlijk ook op
herhaling worden aangeboden zodat meer kinderen met deze activiteit kunnen kennismaken.
Door de festiviteiten in de komende periode (schoolfeest en Koningsspelen), studiedagen en vakantie is het
geen aaneengesloten periode.
De data voor serie 3 zijn: 9 maart, 16 mrt, 23 mrt, 13 apr, 20 apr, 18 mei van 14.00 tot 15.00 uur. 18 mei vindt
aansluitend de ateliersluiting plaats van 15.00 tot 15.30 u.
Aanmelden kan via de stamgroepleider of via e-mail: e.postma@startnest.nl

Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Meloen
De meloen is familie van de komkommer en is eigenlijk ook geen fruit, maar een
groente. Meloenen laten zich goed kruisen tot andere soorten, waardoor er een
enorme variatie te koop is. Meer informatie over de meloen
Appel
Waarom wordt een appel bruin als je hem hebt geschild? En gebeurt hetzelfde als
je een appel raspt? Kom er achter in dit proefje
Peer
Wist je dat je een peer ook makkelijk kunt snijden met een appelsnijder? Handig!
Meer informatie? Kijk hier.
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Column
Een gezonde school
….begint bij jezelf. Want wat word ik geconfronteerd met mezelf! De OR regelt het één en ander
op school om de teamleden te ontlasten, zo ook het schoolfruit en voorleesontbijt.
Dat schoolfruit gezond is, dat weet iedereen. Maar ga ik mijn kinderen vaker fruit meegeven als
het schoolfruit weer is afgelopen? Het meegeven van fruit gaat me zeker lukken, het moeilijkste
is om zelf meer fruit te eten. Ze zeggen dat je 2 stuks fruit per dag en 200 gr groente moet
eten, dat is gezond.
En dan nog zo’n confronterend momentje. Vorige week had ik een overleg met twee teamleden
om het voorleesontbijt samen te stellen. En ook dan krab ik mezelf achter de oren. Ik durf het
bijna niet te zeggen, maar eigenlijk eet ik bijna standaard zoetigheid op mijn boterham. Je hoeft
maar één keer te raden, wat mijn kinderen meestal op hun boterham nemen. Mijn kinderen zijn
mijn spiegel en laten mijn eigen eetgewoontes zien, dat mag dus wel een tikkeltje gezonder.
Stephanie

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
Wij zijn begonnen met thema hatsjoe en zijn deze
week allemaal een beetje ziek. We spelen allemaal
voor dokter. Donderdag kwam er een oma
voorlezen uit Ssst! de tijger slaapt en dat vonden wij
erg fijn.
Dag allemaal,
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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Leuke rekenspelletjes
Op onze website hebben we de volgende link geplaatst:
wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/
Deze link verwijst naar leerzame rekenspelletjes die ouders met
hun kinderen gezellig samen kunnen spelen.
U vindt hier instructievideo’s van deze rekenspelletjes. De
spelletjes zijn leerzaam en makkelijk te printen. De spelletjes zijn
gratis.

Alkwin: Day for Change
Oud leerlingen Floris, Kalina en nog drie andere leerlingen
van het Alkwin organiseren een Spooktocht op vrijdag 9
februari.
Zij doen dit voor een schoolproject, voor het vak
economie.
Met deze spooktocht halen zij geld op voor het goede
doel: Day for Change, een organisatie die mensen in
ontwikkelingslanden helpt met het opzetten van een eigen
bedrijf.
Wat houdt de Spooktocht in?
Er zijn verschillende groepen met kinderen die een route
lopen en deze groepen worden begeleid door begeleiders
(leerlingen van het Alkwin Kollege). Tijdens het lopen
worden ze verrast door spoken en andere enge wezens.
Bij het lokaal van Maraboe hangt een intekenlijst.
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Uithoorn Voor Elkaar Lichtjesloop
Op vrijdag 16 februari is het zover… jong en oud kan meedoen aan de UVE-LICHTJESLOOP. Een loop
waarbij jij kennis kan maken met andere bewoners, Uithoorn voor Elkaar en met het prachtige
Zijdelmeer in het donker. Doe jij mee?
Wanneer:

Vrijdag 16 februari

Waar:

Rondje Zijdelmeer +/- 3 km
(start bij gemeentehuis Uithoorn, laan van meerwijk 16)

Hoe laat:

Verzamelen 18.30 – 18.55 uur
Start loop 19.00 uur
Einde loop: Koek en Zopie op het gemeentehuis (tot 20.30 uur)

Voor wie:

Iedereen! We helpen elkaar naar de finish

Deelname:

Gratis

Wat is Uithoorn voor Elkaar:
Bij Uithoorn voor Elkaar kunt u als inwoner van
Uithoorn terecht met al uw vragen en ideeën op het
gebied van welzijn. In het nieuwe infopunt werken vijf
organisaties samen op het gebied van welzijn. Hierdoor
krijgt u snel de juiste ondersteuning, hulp of adviezen
die u nodig heeft.
Meer info en/of aanmelden lichtjesloop:
www.uithoornvoorelkaar.nu

Pagina 8 van 8

