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16 januari 2020 

Nieuws uit de school! 

DENKT U ERAAN EEN WIJZIGING IN UW MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS AAN ONS DOOR TE GEVEN? 
ZIEK MELDEN VAN LEERLINGEN GRAAG BIJ DE LEERKRACHT (directiemail wordt niet altijd voor schooltijd gelezen) 
Nieuws 
Naast het maandelijkse ‘Nieuws uit de school’ ontvangt u wekelijks ‘Nieuws uit de klas’ van de groep van uw 
kind(eren). 
Veel leesplezier! 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Allereerst wenst het team van obs Oud Avereest iedereen een heel goed 2020! 

Op 6 januari zijn we gestart met een  nieuwjaarsreceptie in de speelzaal van de school. Met elkaar hebben we 

getoost op het nieuwe jaar! Alle leerlingen, de leerkrachten en een aantal ouders waren bij deze gezellige toost 

aanwezig. 

Wist u dat? 

 We samen met de Ark uit Dedemsvaart samen het hoogst gemiddelde aantal ingeleverde flessen per leerling  

hebben gehaald? 

 Dat alle kinderen van de school daarvoor naar de film mogen in de Baron in Dedemsvaart? 

 Dat er totaal door alle scholen samen  1700 flessen zijn ingeleverd? 

 Dat de organisatie van Top 2000 Café hier heel blij mee is? 

 Dat de brandweer in onze school op maandagavond 13 januari een oefening heeft gehouden? 

 Dat Liv en Zoë hier aan hebben meegewerkt? 

 Dat ze zich in de school moesten verstoppen en de brandweerlieden hen moesten redden?? 
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Citotoetsen 

In de weken van 21 januari  t/m  6 februari worden er bij de groepen 3 t/m 8 citotoetsen afgenomen.  

De citotoetsen zijn methode-onafhankelijke toetsen die laten zien waar de leerling staat in zijn /haar ontwikkeling. 

De leerkracht kan daardoor beter inspelen op de behoeftes van uw kind. 

Waarschijnlijk denkt u: “maar dat weet de leerkracht toch al door de methodetoetsen?” Dat is in veel gevallen ook 

zo, maar in sommige gevallen levert het verrassende informatie op. Bv dat een leerling al veel meer aankan dan dat 

het op basis van de lessen in de klas verwacht werd, of dat er toch weer geleerde zaken zijn weggezakt en weer 

opgefrist moeten worden. Deze informatie geeft de leerkracht de mogelijkheid om leerstof bij te sturen. 

Veel gehoorde vraag: 

“Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort op de toetsen op de methode, maar minder goed op de toetsen van Cito?” 

De toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen. Ze volgen na een 

periode van oefenen en instructie en zijn bedoeld dat alle leerlingen de toetsen vrijwel alles goed maken.  

De toetsen van Cito laten zien op welk niveau een leerling functioneert. Er zitten moeilijkere opgaven tussen waarbij 

de leerlingen die meer aankunnen dat kunnen aantonen in de toets. Het omgekeerde geldt ook voor minder sterke 

leerlingen. Voor hen zijn makkelijkere opgaven opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat zij kunnen.  

 

Wat kunt u tijdens de toets periode doen om de omstandigheden zo gunstig te maken? 

 Zorg er voor dat uw kind goed uitgerust naar school gaat: dus op tijd naar bed 

 Leg er geen nadruk op, het is de bedoeling dat de toets zo ontspannen mogelijk gemaakt wordt (geen stress) 

 In geval van ziek zijn de leerling thuis laten uitzieken (toets kan op een later moment worden ingehaald) 

Wat doet school om de toetsen zo optimaal te laten verlopen? 

School heeft een toets protocol waarin de voorwaarden voor de afname in zijn opgenomen bijvoorbeeld: 

 Toetsen worden bij de eigen leerkracht afgenomen (niet door invaller oid) 

 De toetsen worden in principe op de dinsdag-, woensdag-, en donderdag afgenomen 

 De leerling tafels staan in toets opstelling  

In de volgende nieuwsbrief zal er een vervolg zijn over de Citotoetsen:  hoe moet je de Citoscores te interpreteren? 

Nieuws uit de OR 

Dit keer geen nieuws uit de OR.  

Wel willen we de leden van de OR van harte bedanken voor de goede organisatie van het kerstdiner! We hebben 

met zijn allen heerlijke stamppotten gegeten en het was heel gezellig! 

 

Continurooster 

Direct na de zomervakantie zijn we dit schooljaar gestart met het continurooster en inmiddels zijn we een half jaar 

verder. Tijd om een tussenbalans op te maken. We merken op school duidelijk de effecten van het continurooster.  

Er is meer rust in school. De kinderen vinden het prima, ze hebben allemaal dezelfde tijden, eten gezellig gezamenlijk 

in de klas en kunnen daarna nog even een kwartier buitenspelen. Voor de leerkrachten is het wel een verzwaring 

omdat ze geen pauzes op een dag hebben. Maar dat nadeel vinden ze zeker niet opwegen tegen de rust die er in  
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school heerst door deze dagindeling.  De school heeft vanuit de MR ook positieve reacties op het continurooster 

gehad. Dus we kunnen wel stellen dat het succesvol is. 

 

Verzoek 

Wilt u uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet in school willen uitdelen?  Het liefst buiten na schooltijd.  

Ideetje: hoe leuk is het niet om een uitnodiging per post te versturen en te ontvangen???  

 

 

AGENDA  januari- februari  

21 januari t/m 6 februari   afname citotoetsen bij de groepen 3 tot en met 8 

30 en 31 januari landelijke staking onderwijs: de school is dicht, alle leerkrachten staken 

12 februari   oud papier 

17 t/m 21 februari  voorjaarsvakantie  

24 februari alle leerlingen vrij ivm studiedag van de leerkrachten  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 februari 2020 

 

Vakanties  2019-2020 

 Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020  
 Goede vrijdag + 2e Paasdag 10 april 2020 t/m 13 april 2020  
 Koningsdag 27 april 2020  
 Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020  
 Hemelvaartsdag 21 + 22 mei 2020  
 2e Pinksterdag 1 juni 2020  
 Zomervakantie 6 juli 2020 t/m14 augustus 2020  
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Bijlage 1 
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Schema oud papier halen schooljaar 2019/2020 

3 personen hele avond, 18.30 tot 21.30 uur 

 
12 februari.         Fam. Schiphorst, Fam. Wever, Fam. De Snoo 
11 maart.             Fam. Maat, Fam. Hooikammer, Fam. Kremer 
08 april.                Fam. Eggerdink, Fam. H. Klunder, Fam. Koster 
13 mei.                 Fam. Baltes, Fam. Ellerman, Fam. Holterman 
11 juni.                 Fam. Jansen, Fam. Snoek, Fam. Nijman 
09 juli.                  Fam. E. Klunder, Fam. Schiphorst, Fam. Vd Berg 
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