
 

Nieuwsbrief 12 maart 2018 

Algemeen 

Kinderen volgen en de volgtoetsen van CITO 

Dagelijks zien en volgen we onze kinderen. Dat geldt voor wie ze zijn, wat ze doen, wat ze leuk en 

minder leuk vinden, waar hun belangstelling ligt, hoe ze in een groep zijn en welke resultaten ze 

halen. Op basis van wat we zien, kijken we wat een kind of een groep (extra) nodig heeft. Veelal 

doen we dat in overleg met het kind of de groep. 

Dat geldt ook voor toetsen. Toetsen zijn bedoeld om te checken wat een kind in de afgelopen 

periode heeft geleerd. En ook waar het nog aan schort. Op basis van die resultaten, kunnen wij 

gericht verder met de groep, dat groepje of individu. 

Twee keer per jaar  (februari en juni) is er een landelijk meetmoment. De volgtoetsen van CITO. 

Kinderen (en de school) worden dan op een paar vakgebieden vergeleken met alle kinderen en 

scholen in Nederland. Die uitslag delen we met  de ouders en voor de hogere groepen ook met 

kinderen. Ouders zijn soms blijf verrast of schrikken van de resultaten, bijvoorbeeld omdat er 

verschil is tussen methodetoetsen op school en de landelijke CITO toetsen. Methodetoetsen gaan 

over een aantal weken van de behandelde stof en CITO toetsen over stof dat niet specifiek is 

behandeld in de afgelopen periode. Zo’n verschil hoeft op zich niets te betekenen.  

Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer ingevuld. Deze geeft richting aan de uitstroom van 

leerlingen. Echter, er is altijd de onderbouwing van de leerkracht. Heeft een leerling bijvoorbeeld 

eenmalig lagere resultaten gehaald die niet in verhouding staan met de rest van de jaren, dan 

hoeft dit niet direct invloed te hebben op de plaatsingswijzer (en daarmee het VO-advies). Wellicht 

zijn er omstandigheden in die periode geweest die de lagere resultaten kunnen n verklaren. 

Kinderen ontwikkelen zich. Voor het VO-advies geldt dat onder andere gekeken wordt naar de 

resultaten in groep 6 t/m 8, zoals de plaatsingswijzer doet. Toetsen over meerder jaren gegeven 

over het algemeen een realistisch beeld over de leerling Niet 1 Cito-toets bepaald alles: het gaat 

om de ontwikkeling van een leerling in zijn geheel. 

Wat doen wij met die meetresultaten van CITO?  Met het team bekijken, bespreken en analyseren 

we alle opbrengsten. Zo gebruiken we alle kennis in ons team. Bovendien zijn we samen 

verantwoordelijk voor al onze kinderen. Daarop ondernemen we, als we dat nodig vinden, acties. 

Of we dat doen hangt bijvoorbeeld af van ervaringen en van resultaten van voorgaande jaren en 

hoe ontwikkelingen lopen. Ins sommige leerjaren zien we bij bepaalde opbrengsten bijv. wel eens 

een dip ten opzicht van het landelijk gemiddelde. Echter, we weten uit ervaring dat die de volgende 

peiling weg is. Dan is er een extra actie niet nodig. Van de bespreking maken we een verslag en 

noteren we actiepunten die we uit gaan voeren met een groep of met de hele school. Het kan ook 

zijn dat individuele kinderen opvallen. Op het moment dat we ons daarover zorgen maken, 

bespreken we dat met de ouders. 
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De BSO zal tot aan de zomervakantie geopend zijn in de meivakantie, een margedag en in de 

zomervakantie  

Het zal er volgens onderstaand schema uit gaan zien.  

Meivakantie 

De 1e week maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei: 

Maandag, dinsdag en donderdag open van 08.00 tot 18.00. 

Vrijdag open van 08.00 tot 13.00. 

De 2e week meivakantie maandag 7 mei t/m vrijdag 11 mei: 

Maandag en dinsdag open van 08.00 tot 18.00. 

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) BSO GESLOTEN en vrijdag 11 mei, dag na Hemelvaart, BSO 

GESLOTEN  

Margedag donderdag 5 juli 

BSO open van 08.00 tot 18.00.  

Zomervakantie 

De 1e 3 weken van de zomervakantie zal de BSO geopend zijn. 

Dit is van maandag 23 juli tot aan vrijdag 10 augustus. 

Maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 18.00. 

En op de vrijdagen van 08.00 tot 13.00. 

  

Wilt u gebruik maken van de BSO tijdens bovenstaande periodes, dan horen wij dat graag. 

  

Ook wanneer u normaal geen gebruik maakt van BSO opvang kunt u tijdens bovenstaande 
periodes een beroep op ons doen.  

U kunt langskomen of een email sturen naar deplezierwier@ziggo.nl 

 

 

 

Tegemoetkoming in kosten van sport en cultuur voor kinderen 

De minimaregelingen (MeeDoen!regelingen) in de gemeente Winsum zijn met ingang 

van 1 januari 2018 verruimd. Zo kunt u nu ook gebruik maken van het 'Kindpakket', 

via Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Hiermee kunt 

u uw kind voordelig laten deelnemen aan o.a. sportieve en culturele activiteiten.  

Kijk voor meer info over de meedoen!regelingen op:  http://www.werkplein-

ability.nl/mijn-inkomen/meerdoenregelingen/  of neem contact op met de gemeente 

Winsum. 
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Groep 1 en 2  

Kinderen vinden dieren helemaal geweldig. Van jongs af aan kunnen ze zich hier al enorm door 

laten fascineren. Tijdens de afgelopen weken hebben we gewerkt, gezongen en gespeeld over 

dieren die je kunt vinden in de dierentuin. Mooie, grappige en gevaarlijke dieren, we raken er niet 

over uitgepraat en elke dag staat er een ander dier centraal. 

                 

Dinsdagochtend  gaan we ook echte dieren bekijken in de Doe Zoo te Leens. Daar hebben de 

kinderen al heel veel zin in! Inmiddels is er een briefje meegegaan over de organisatie van deze 

ochtend. Fijn dat er ouders bereid zijn gevonden om als begeleider / chauffeur mee te gaan. 

 

 

   

Veterstrikken  

 

Floortje en Stan hebben vorige week hun veterstrikdiploma gehaald! Gefeliciteerd!  

We zijn hier op school mee bezig maar ook willen we de ouders vragen om thuis te oefenen zodat 

er de komende tijd nog meer kinderen hun diploma halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

Even voorstellen 

 

Hallo allemaal! Ik ben meester Giel en ik vervul mijn LIO-stage tot aan de zomervakantie in groep 

3/4. Veel ouders hebben mij waarschijnlijk al gezien in of om de school, dus als u zich afvraagt wat 

doet die lange meneer daar? Die loopt stage. Ik volg de PABO in Groningen (lerarenopleiding) en 

zit in mijn laatste jaar. Dit is dan ook mijn afstudeerstage.   

Ik ben opgegroeid in Oostum en Garnwerd en heb ongeveer 7 jaar in Ezinge gewoond. Vanaf mijn 

achtste jaar heb ik judoles gevolgd bij Renshu. Ik houd van avontuur, de natuur en uitdagingen.  

Ik ben elke maandag, dinsdag en woensdag op SWS Op Wier, ben altijd in voor een praatje en sta 

open voor vragen. Ik kijk uit naar een fijne stageperiode.  

Groeten meester Giel Maasdam 

 

 

Kangoeroewedstrijd 

 

W4Kangoeroe is een reken-wiskunde wedstrijd. Er doen zo’n 135.000 leerlingen aan mee op 2300 

scholen. Ook onze school doet mee. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat en een aandenken. 

Een aantal kinderen uit groep 3 en 4 doet aanstaande donderdag ook mee met deze wedstrijd.  

 

 

VLL 

 

We zijn al weer toe aan de laatste lessen van Kern 7. Ook op de tablets wordt er flink geoefend 

met de woorden en zinnen van kern 7. Verschillende kinderen lezen ook thuis met de software van 

VLL. Deze week ronden we kern 7 af met een aantal toetsen. Volgende week beginnen we met 

kern 8 waarbij de kinderen o.a.  leren lezen van hoofdletters. 

 

   
De kinderen bedenken in groepjes woorden met ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 

Scoor een boek 

We zijn inmiddels alweer op de helft van het project “Scoor een boek” en we beginnen nu als klas 

ook echt te “scoren”! De poster met stickers raakt steeds meer vol. Voor elk gelezen boek mag er 

een sticker worden geplakt, dus er wordt ook volop gelezen! 

Hieronder een aantal data van de activiteiten rondom dit project: 

 Woensdag 14 maart is er voor de BMWE gemeenten een Fifatoernooi in 

Uithuizen, leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven via de 

mail: scooreenboek@biblionetgroningen.nl Ze moeten hierbij hun leeftijd 

vermelden en in welke plaats ze mee willen doen. Meer informatie kunnen ze 

krijgen via www.biblionetgroningen.nl/scooreenboek. 

 Woensdag 21 maart is er in bibliotheek Winsum een Scoor een boek middag. 

Die middag zijn er verschillende activiteiten waarbij de leerlingen een 

voetbalplaatje kunnen scoren. 

 Dinsdag 10 april is de afsluitende sportdag in Winsum.  

Voor de afsluitende sportdag in Winsum zoeken wij nog ouders die willen rijden. Wilt u dit z.s.m 

doorgeven aan juf Karina? 

 

Kangoeroe-wedstrijd 

Aanstaande donderdag 15 maart doen bijna alle kinderen mee aan de Kangoeroe-wedstrijd. Ze 

hebben er ontzettend veel zin in!! 

Cash quiz 

Aanstaande vrijdag gaan we, net als vorig jaar, meedoen 

aan de cash quiz van de Rabobank. We gaan samen met 

een medewerkster van de Rabobank filmpjes bekijken over 

geld uitgeven en geld sparen. Daarna gaan we hier vragen 

over beantwoorden. Het belooft weer een leuke les te 

worden! 

 

 

Schoolreis 

Dit jaar gaan we op dinsdag 19 juni op schoolreis naar de Natuurschool in Lauwersoog. Tegen die 

tijd krijgen de kinderen informatie mee over de schoolreis. 
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Groep 7 en 8 

 

Afgelopen week hebben we in de klas gedebatteerd over verschillende onderwerpen uit de 

actualiteit. Dit doen we aan de hand van stellingen. We leren goed naar elkaar te luisteren, elkaars 

mening te respecteren, kritisch te zijn, argumenten te onderbouwen  en het vormen van een eigen 

mening.    

 

Rekenen 

Groep 8 rond komende week het thema: ’getallen en bewerkingen’ af. We gaan komende periode 

verder met het thema: ‘breuken’. 

In groep 7 gaan we het cijferend vermenigvuldigen verder oefenen. Verder komen grafieken en 

procenten aan de orde.  

Donderdag 15 maart is ook de kangoeroewedstrijd, verschillende kinderen uit de klas doen hier 

aan mee, alleen of in een tweetal. 

Vrijdag komt er een gastdocent van de week van het geld op school. En doen we  natuurlijk weer 

mee aan de cash-quiz.  

Spelling 

Groep 8 gaat bezig met hoofletters en het trema en de weetwoorden ei en ij.  

In groep 7 gaat het over klankgroepen en dan de lange woorden, zoals verhalenverteller. Ook 

komen moeilijke woorden met x, q en y aan bod.  

In beide groepen blijven we oefenen met de werkwoordspelling en met grammatica hebben we het 

over voorzetsels, aanwijzende voornaamwoorden, persoonlijke voornaamwoorden.  

 

 

 

 


