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Dit is alweer de voorlaatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar. De komende periode staat in het teken 

van afronden en er staan nog een aantal leuke 

dingen op het programma, zoals bijvoorbeeld 

het zomerfeest. Gedurende de dag krijgen de 

kinderen een tweetal workshops gegeven door 

groep 8, ouders of leerkrachten. Het belooft een 

hele leuke dag te worden. Inmiddels zijn we in 

de groepen 1-2 begonnen aan de kijk observatie 

en in de groepen 3 t/m 8 met de CITO-toetsen. 

Hiermee bekijken we de groei van ieder kind en of 

ons aanbod wel passend is geweest de afgelopen 

periode. Aan de hand daarvan bepalen we of we 

ons aanbod moeten aanpassen. 

Op schoolniveau zijn we al weken druk aan het 

bekijken hoe we het formatieplaatje compleet 

kunnen krijgen. Hiermee bedoelen we welke juf/

meester in welke klas staat. Dit blijft een hele 

puzzel, die we wel zorgvuldig willen maken. 

Vandaar dat dit nog even op zich laat wachten. 

Mochten we eruit zijn, dan hoort u het natuurlijk 

snel van ons. 

Verder in deze nieuwsbrief leest u informatie 

uit de units en een kort verslag over het 

korfbaltoernooi. 

Veel leesplezier!

ALGEMEEN



Op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 

juli worden alle kinderen (peuters t/m groep 8) 

op de foto gezet. Fotograaf Eric Konings komt de 

plaatjes schieten. Hij heeft veel van zijn werk laten 

zien en het beloven mooie en creatieve foto’s te 

worden. Er worden portretten, broertjes/zusjes en 

groepsfoto’s gemaakt.

De bestellingen verlopen online en er zijn allerlei 

keuzes mogelijk. Neemt u alvast een kijkje op zijn 

website? https://www.schoolportretjes.nl/

De inloggegevens om de foto’s te bekijken en 

bestellingen te plaatsen ontvangen alle kinderen 

in de week daarna, de laatste schoolweek.

SCHOOL
FOTOGRAAF

https://www.schoolportretjes.nl/


Unit 1

In unit 1 werken we de komende weken rondom 

het thema “zomer”.

De jongste groepen hebben dit thema geopend in 

het park van de wijk. Daar was juf Anneloes, onze 

onderwijsassistent, haar tent aan het opzetten en 

werden de kinderen geprikkeld om verder na te 

denken over vakantie en kamperen.

Direct daarna werden er op school speeltenten 

opgezocht en binnen no-time stonden de eerste 

ouders met hun auto en caravan op het plein op 

zoek naar een leuke campingplek.

Hoewel groep 3 zich opmaakt voor de laatste 

CITO periode sluiten zij binnenkort ook aan bij dit 

thema. 

Kom gerust met uw kind mee naar binnen zodat u 

kunt zien waar we mee bezig zijn !



Unit 2

En dan zitten we ineens alweer in het laatste 

stukje van het schooljaar….

Nog even met z’n allen de puntjes op de i zetten 

om zoveel mogelijk te kunnen groeien.

Ieder in zijn eigen tempo en in zijn eigen groeilijn. 

Binnen de unit kan dat op verschillende manieren. 

We werken samen met technisch lezen en 

begrijpend lezen. Ook zijn er al verschillende 

instructies mogelijk voor maatwerk van rekenen 

(Rekentijger les en lessen Met Sprongen Vooruit). 

In de volgende nieuwsbrief leggen kinderen 

zelf uit, wat ze daar allemaal leren. Binnenkort 

gaan we ook 2x in de week de rekenles anders 

organiseren. Alle medewerkers van de unit geven 

een instructie van een rekendoel van de leerlijn 

van groep 4 of 5. Alle kinderen die dat doel 

nog niet in voldoende mate beheersen kunnen 

aansluiten. Op die manier proberen we naast de 

jaardoelen ook extra te werken aan persoonlijke 

doelen.

Deze instructies zijn in kleine groepjes met extra 

rekenmaterialen om alles zo goed mogelijk 

uit te kunnen leggen. Alle kinderen krijgen 

passende instructies en werken daarnaast ook 

nog zelfstandig. Ze hebben de afgelopen weken 

geoefend om zelfstandig te kunnen werken in een 

andere ruimte dan het klaslokaal. Er kan gewerkt 

worden aan een ‘samen’ werkplek of aan een 

‘stilte’ werkplek. Leuk om te zien, dat kinderen zich 

steeds verantwoordelijker voelen voor hun eigen 

leerproces. 

We zijn deze week begonnen met het afnemen 

van de CITO toetsen; rekenen, spelling, begrijpend 

en technisch lezen. De scores van deze toetsen 

gebruiken we om te kijken in welke mate de 

kinderen gegroeid zijn en welke doelen nog verder 

geoefend kunnen worden. De acties hiervan 

worden dit schooljaar nog ingezet en lopen ook 

door in het volgende schooljaar. De resultaten 

(leervakken en vaardigheden) kunt u over een 

paar weken lezen in het groeischriftje en de 

andere werkbladen van het portfolio. Natuurlijk 

bent u ook nog welkom voor een gesprek om een 

toelichting te krijgen van de leerkracht!



Wat wordt er in unit 3 hard gewerkt! Technisch- 

en begrijpend lezen worden nog steeds in de unit 

gegeven en gemaakt. Als leerkrachten zijn we 

steeds bezig met het evalueren en verbeteren van 

onze aanpak. 

In deze nieuwsbrief meer over het uitbreiden van 

het unitonderwijs, de Centrale Eindtoets in groep 

8, het verkeersexamen en verschillende ‘wist-u-

datjes’. 

Volgende stap unitonderwijs 

Volgend jaar gaan we het unitonderwijs 

uitbreiden. Met de collega’s zijn we druk bezig 

om alle strategieën van onze spellingmethode 

naast elkaar te leggen en ervoor te zorgen dat we 

spelling meer gedifferentieerd kunnen aanbieden. 

Daarom stoppen we volgend jaar ook met het 

digitaal maken van spelling. De nieuwste inzichten 

leren ons dat het voor kinderen belangrijk is om 

woorden te schrijven. Door het schrijven (in plaats 

van typen) worden verbindingen in de hersenen 

gelegd waardoor woorden beter onthouden 

worden. 

Hoe we spelling na de zomervakantie precies gaan 

vormgeven, hoort u in een later stadium. 

Centrale eindtoets

De kinderen in groep 8 hebben de verplichte 

Eindtoets basisonderwijs gemaakt en hun 

toetsrapportage inmiddels ontvangen. Eerder 

hadden zij al een schooladvies gekregen, waarop 

inschrijvingen in het voortgezet onderwijs zijn 

gedaan.

De Eindtoets meet de kennis die leerlingen 

hebben op het gebied van Taal en Rekenen en 

geeft inzicht in de leerresultaten van een school. 

Als school is een score van 538,6 behaald tegen 

een landelijk gemiddelde van 534,8. Op de 

onderdelen taalverzorging, lezen en rekenen 

is ver boven de schoolnorm en de landelijke 

gemiddelden gescoord.

Om iets te kunnen zeggen over de resultaten van 

een school, kijken we tegenwoordig vooral naar 

de percentages 1F- en 1S/2F-scores, afgezet wat 

er volgens de overheid van onze schoolpopulatie 

mag worden verwacht. 1F staat voor 

fundamentele kwaliteit, dit niveau beschrijft wat 

een leerling aan het einde van de basisschool zou 

moeten kennen en kunnen om met 16 jaar aan 2F 

te voldoen en zich zo te kunnen redden en mee 

te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. 

Het referentieniveau streefkwaliteit, aangeduid 

met 1S (of 2F), beschrijft wat een leerling minimaal 

zou moeten kennen en kunnen om uiteindelijk 

soepel door te stromen naar de theoretische 

leerweg van het VMBO of hoger vervolgonderwijs.

Als het gaat om het behalen van de 

referentieniveaus 1F en 1S/2F, dan scoren we 

ook boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we 

samen met de kinderen heel erg trots op!  Alle 

leerlingen zijn blij met hun aankomende plaats 

in het voortgezet onderwijs voor het komende 

leerjaar.

meester Tom en meester Bob

Verkeersexamen

Theoretisch 

verkeersexamen

Het theoretisch 

verkeer examen 

heeft 25 vragen. De 

meeste kinderen 

vonden het niet zo 

leuk. Niemand heeft een onvoldoende gehaald 

want iedereen heeft veel geoefend.

De meeste kinderen vonden het fijn dat ze een 

oefentoets konden doen omdat ze dingen die ze 

nog niet wisten, konden oefenen. Daardoor heeft 

iedereen het theoretisch verkeer examen gehaald.

Praktisch verkeersexamen

De meeste kinderen waren een beetje gespannen 

maar toen ze gingen fietsen was het al gauw over. 

We moesten eerst een hesje aan met een nummer 

en daarna moesten we een fiets check doen.

De meeste  kinderen vonden het leuk en sommige 

vonden het saai. De meeste kinderen hebben 

het gehaald. Ze vonden het fijn dat je alleen fietst 

omdat je dan niet kunt worden afgeleid. 

Toen we klaar waren, gingen we op elkaar 

wachten en gingen we op het muurtje juichen tot 

de ander kwam.

Melissa en Vienna uit groep 7

Wist u dat…

… op 8 juli de portfolio’s weer mee naar huis gaan?

… we nog niet alle portfolio’s terug op school 

hebben?

… we trots zijn op groep 7/8 die een derde plaats 

hebben bereikt op het schoolkorfbaltoernooi?

… meester Frans gelukkig steeds vaker in de unit 

te zien is?

… we ons best doen om via Parro u een blik in de 

klas te geven?

… we het leuk vinden als u met een duimpje laat 

zien dat u het bericht leuk vindt?

… u ook weer van harte welkom bent in de school?

… we nog steeds Corona zelftesten op voorraad 

hebben?

… u die testen via meester Tom kunt aanvragen?

… groep 8 al hard aan het oefenen is voor de 

musical?

… groep 6 en 7 al gek worden van alle liedjes? 

… de musical op 19 juli wordt opgevoerd voor de 

kinderen en ouders van groep 8?

Unit 3



Woensdag 8 juni deden 4 teams van groep 5 

t/m 8 mee met het schoolkorfbaltoernooi van 

korfbalvereniging Seolto. De weersvooruitzichten 

waren niet best, maar het viel gelukkig erg mee! 

De kinderen hebben veel plezier gehad.

Alle jongens en meisjes deden flink hun best en 

dat resulteerde in best veel overwinningen! 

Een team van groep 7/8 won de derde prijs. 

Top gedaan iedereen!

KORFBAL
TOERNOOI



AGENDA 
juni en juli 2022

1 juli 2022
Zomerfeest

5 juli 2022
Studiedag, alle leerlingen vrij

8 juli 2022
Portfolio mee naar huis

11 t/m 15 juli 2022
Portfolio gesprekken

19 juli 2022
Musical groep 8

20 juli 2022
Uitvliegen groep 8, daarna is groep 8 vrij

21 juli 2022
Laatste schooldag

22 juli 2022
Alle kinderen zijn vrij!! 

Zomervakantie!

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie


