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Allereerst wensen wij u allen een heel gelukkig
2018
Welkom op school
Merel (groep 3) en Harm (start eind januari in groep 1) zijn nieuw bij ons op
school. Van harte welkom. We wensen jullie en je ouders een fijne
Wegwijzertijd.

Kind Op Maandag
Ik weet wie je bent
Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes
vertelt over iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer
mensen wie Jezus is: de vissers bij het meer en ook een man in de synagoge die
stemmen in zijn hoofd heeft. ‘Ik weet wel wie je bent!’ roept de man. Jezus brengt de
stemmen in zijn hoofd tot rust.

Kerstviering
We kunnen terugkijken op een mooie kerstviering samen met ouders en
andere belangstellenden in De Tiphof.
En wat een prachtige kerstband hadden we dit jaar. Miriam Bussemaker en
de band nogmaals bedankt voor jullie enthousiasme. We kregen nog een
prachtige foto van de band met de tekst: Fier op joe. En trots op jullie, dat
zijn we zeker! De foto is te bewonderen op de tafel bij de gang.

Bedankt voor deze leuke herinnering.

Leerlingenraad
In de maandopening van 8 januari is er aandacht besteed aan de opzet
van een leerlingenraad. De eerste voorbereidingen zijn in volle gang. Er
worden pamfletten gemaakt, presentaties, voorbereid, stemhokjes
gemaakt en kinderen denken erover na of zij zich verkiesbaar willen
stellen.
Op 1 februari worden er verkiezingen gehouden. Op 2 februari is de bekendmaking van de vier nieuwe leden
van de kinderraad en op 6 februari staat de eerste vergadering samen met de leerlingenraad gepland.

Citotoetsen
In week vier en vijf gaan de citotoetsen weer van start. Door de toetsuitslagen krijgen we informatie over de
prestaties van de leerling: is de lesstof goed bij hem overgekomen? De school krijgt informatie over het
resultaat van het gegeven onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op basis van deze aandachtspunten
kan zo nodig het onderwijs worden verbeterd.
De score op de Citotoets wordt omgezet naar niveau. De niveauverdeling geeft aan hoe de leerling het doet ten
opzichte van het landelijke gemiddelde. De score op een Citotoets wordt weergegeven met een cijfer.
I – 20% – ver boven het gemiddelde
II – 20% – boven het gemiddelde
III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
IV – 20% – onder het gemiddelde
V – 20% – ver onder het gemiddelde
De school vergelijkt de behaalde score van de leerling met zijn eerder behaalde scores.
Zo zien we hoe de scores zich ontwikkelen en hoe het kind zich ontwikkelt.

Agenda
20 Januari:
22 Januari:
23 Januari:
24 Januari:
29 Januari:

Oud papier (fam v.d. Veen en Zomer)
Toetsweek + cursus Specialist Het Jonge Kind (kleuters vrij)
School Preventie Plan BB
Nationale Voorleesdagen (t/m 3 Februari)
Vergadering Schoolkring

