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Afname CITO-toetsen en rapport in maart
Naar aanleiding van de 2e lockdown hebben wij de CITO toetsen van de
middenafname niet, zoals gebruikelijk, in januari en februari af kunnen
nemen.
Toets-instituut CITO heeft ons echter verzekerd dat de toetsen nog tot
eind maart af te nemen zijn en dat een aangepaste normering niet nodig
is.
De weken voor de voorjaarsvakantie gebruiken we vooral om aandacht te
besteden aan het sociaal-emotionele welzijn en om, o.a. door middel van methodetoetsen, te zien
hoe de leerstof tijdens de thuiswerkperiode bij de leerlingen is binnengekomen.
Na de voorjaarsvakantie zullen wij starten met afnemen van de CITO toetsen en ook deze toetsen
zullen we gebruiken om de doelen te bepalen, waarop we ons de rest van het schooljaar met de
leerlingen gaan richten.
De toetsen zullen, in de groepen 3 t/m 8, worden afgenomen in de periode van 1 t/m 26 maart. Het
rapport van uw kind(eren) krijgt u 5 maart mee, hierin zijn vanzelfsprekend de CITO resultaten nog
niet zichtbaar, dit rapport is gebaseerd op de methodetoetsen en de observaties van de leerkrachten
tijdens de lessen. Omdat groep 8 net adviesgesprek gehad heeft, zal het rapport wat eenvoudiger
zijn met alleen een weergave van de resultaten van de methodetoetsen, zonder opmerkingen van de
leerkrachten.
De resultaten van de CITO toetsen zal uw zoon of dochter begin april mee naar huis krijgen
en kunnen bijgevoegd worden in het rapportmapje. Mocht u het rapportmapje nog thuis hebben,
wilt u dit dan z.s.m. aan uw kind mee naar school geven?
De rapportgesprekken zullen tussen 1 en 9 april, na de CITO-afnames, gevoerd worden via Teams.
Heeft u hierover nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met onze IB-er Mireille van Oosten

Sneeuwpret op school
De eerste schoolweek na de lockdown was wel even wennen. Na weken online les mochten we
eindelijk weer naar school. Het was ook wel bijzonder, want buiten lag er heel veel sneeuw. Veel
kinderen werden met de slee naar school gebracht. Tijdens de pauze hebben we een heleboel plezier
gehad met de sneeuw!

Thema verkeer en vervoer groepen ½
Klaar voor de start…..AF! Pak je fiets, je step, je skateboard. Is je benzinetank gevuld? We gaan
racen!! Net als de voertuigen in het boek. Maar wie er winnen gaat….? Tot de
voorjaarsvakantie hebben wij in de klas over voertuigen, parkeerplaatsen, nummerborden en volle
en lege tanken. We maken hierbij gebruik van het gelijknamige project van Kleuteruniversiteit en het
prentenboek van “Gewonnen” van Ruth Wielockx.
Vorige week kregen de kinderen online les over het thema verkeer en vervoer. Zo werd het
verhaal “Gewonnen” digitaal voorgelezen door de juffen en kregen de kleuters de opdracht, om 10
minuten vanuit het raam naar buiten te kijken. De kinderen moesten het aantal auto’s, fietsers,
scooters en andere voertuigen tellen en aankruisen op een werkblad.

Letterfeest groep 3
Het is feest, want de kinderen van groep 3 hebben alle letters geleerd! Daarom zat er bij een van
de thuiswerkpakketjes een grote mysterieuze envelop met daarop een letterbingokaart. Juf Meike
had een letterbingo goochelshow opgenomen die de kinderen thuis konden bekijken. Als ze bingo
hadden, mochten ze de envelop openmaken. Maar wat zat erin? Een ballon, knutselspullen voor een
letterklep en... het letterdiploma!
Het was toch wel gek om in je eentje het letterfeest te vieren. Het is veel leuker om dat samen
met de klas te doen. Dus dat hebben we gedaan! Afgelopen woensdag was het weer even feest met
o.a. een superleuk leescircuit en natuurlijk even lekker zelf lezen.

ZieZoo
Deze maand is de peuteropvang van ZieZoo van start gegaan op De Bonte Tol. Samen met de school
stemmen wij het aanbod van de peuters zoveel mogelijk af op de kleuterklas om daarmee de peuter
in een vertrouwde omgeving en pedagogisch klimaat voor te bereiden op school. Er vindt regelmatig
interactie plaats tussen kleuters en oudere kinderen van school en onze peuters. Zo zijn de kinderen
al helemaal gewend aan de omgeving, de leerkracht en de kinderen waar zij straks bij in de klas
komen. Dit alles natuurlijk spelenderwijs.
De peutergroep biedt halve dagopvang op maandag, dinsdag en donderdag.
Open tijdens schoolweken (40 weken per jaar). Brengen: 8.30 - 8.45 uur - Ophalen: 11.30 uur
Meer informatie is te vinden op www.ziezoo.nl
Kimberly zal alle drie de dagen als vast gezicht op de peutergroep staan, hieronder stelt zij zich voor.
Mijn naam is Kim. Vorig jaar ben ik bij ZieZoo begonnen op de
peutergroep in Voorburg. Nu zal ik weer de peutergroep gaan
vertegenwoordigen in Pijnacker en ik heb er super veel zin in!
Even kort over mezelf; Ik ben 32 jaar en werk sinds mijn 17e in de
kinderopvang. Trotse mama van 2 lieve kindjes van 5 en 6 jaar;
Cesco en Isabella.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met het gezin en ga ik
elke dag naar mijn grootste hobby toe; mijn paard.
In de zomer zijn wij altijd op het water te vinden en doet het hele
gezin aan watersporten. Wie weet tot ziens!
Liefs, Kim.

