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We kijken terug op een sfeervolle kerstviering. In onze, door ouders, mooi versierde school, was het
donderdagavond heel gezellig. De kinderen van groep 7 en 8 hebben hun uiterste best gedaan om
een prachtige kerstmarkt op te zetten. We zijn trots op het resultaat. De kerstmarkt is de afsluiting van
het Jeelo-project: Omgaan met geld. De leerlingen hebben samen gewerkt aan het resultaat.
Verschillende competenties hebben ze hiervoor ingezet, onderzoeken, onderhandelen, afspraken
maken, taken verdelen en elkaar feedback geven en ontvangen. Dit zijn vaardigheden die hen helpen
bij het leven in de 21e eeuw: de 21st century skills.
Groep 6 heeft een spetterende minimusical opgevoerd waar alle kinderen van hebben genoten.
Team en personeel wensen alle ouders en kinderen fijne kerstdagen en een ontspannen vakantie.
We beginnen weer op 9 januari.

Overstap CITO scores
Op onze school maken we al jaren gebruik van het leerling volg systeem (LOVS) van CITO. Dit zijn
toetsen voor onder andere rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Voor kleuters zijn er
de toetsen Rekenen en Taal voor kleuters.
De CITO toetsen zijn landelijk genormeerd. Dat betekent dat er een vaste score is die is gebaseerd op
hoe alle kinderen in Nederland scoren op deze toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen krijg je
een redelijk beeld van de ontwikkeling van een kind. Je kan zien hoe het kind scoort ten opzichte van
het landelijk gemiddelde, maar ook of het kind zijn eigen ontwikkelingslijn blijft volgen of dat het daar
ineens boven of onder scoort. Als dat laatste gebeurt, is dat een signaal om te kijken wat de oorzaak
van die verandering kan zijn.
Tot nu toe werd de CITO score uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E.
Ten onrechte lijkt dat een C gemiddeld is (er zitten immers 2 scores boven en onder).
Cito heeft nu ook de normering I tot en met V. Dit geeft een beter beeld.
In onderstaande tabel ziet u de verschillen. Vanaf de komende CITO toetsen in januari stappen wij over
op de normering I tot en met V om beter aan te kunnen geven hoe een kind scoort ten opzichte van
het landelijk gemiddelde. Door het overzetten van de scores worden ook in het verleden afgenomen
CITO toetsen omgezet in de normering I tot en met V.
Mocht de veranderde weergave vragen bij u oproepen, dan kunt u terecht bij de leerkracht of de
directie.

Schoolfruit
Het schoolfruit voor week 2 is:
Woensdag wortel
Donderdag appel
Vrijdag peer

Ouderpanel donkerblauw
Op maandag 19 december was het eerste ouderpanel social media/mediawijsheid. De aanwezige
ouders konden stemmen op stellingen en daarna samen in gesprek over hun ervaringen, meningen en
vragen.
De eerste stelling: Sociale media hebben een slechte invloed op kinderen.
40% van de ouders geeft aan het hiermee eens te zijn, 60% is het er niet mee eens.
In de discussie werd duidelijk dat het belangrijk is nuances aan te brengen. Social media kunnen heel
verrijkend zijn voor kinderen. De manier waarop ze er mee omgaan is wel een aandachtspunt. Hoe
communiceer je via Whatsapp? Alle ouders gaan met hun kinderen in gesprek over het gebruik van
social media en de gevolgen die het kan hebben. Maak kinderen bewust waar ze mee bezig zijn. Het
gesprek, thuis en op school is de manier om dit te bereiken. Ouders en leerkrachten zijn hierin partners
en trekken samen op.
De tweede stelling: Ik praat met mijn kind over wat ze op internet doen.
88% geeft aan het internetgedrag van hun kinderen te bespreken, 12% bespreekt dit niet.
De ouders vragen regelmatig naar de telefoon van hun kinderen. Aan de reactie merken ze meestal of
er iets speelt. Ze stemmen hun afspraken en gesprekken daarop af.
De derde stelling: Het mobieltje van mijn kind is privé.
11% vindt dit ook, 89% is het hier niet mee eens.
Ouders vragen regelmatig naar de telefoon van hun kind. Er worden ook afspraken gemaakt wanneer
de telefoon niet gebruikt wordt (onder het eten) en dat de telefoon niet mee naar bed gaat.

Jeelo
Na de kerstvakantie starten we met het Jeelo-project: Leren van personen van vroeger
De start van het project is op woensdag 11 januari met een toneelstukje voor de groepen 1 tot en met
4 en de groepen 5 tot en met 8 waarin personen van vroeger worden geïntroduceerd. De kinderen
worden uitgedaagd onderzoek naar de personen te gaan doen.
In de Nederlandse geschiedenis zijn er personen geweest die hun mening hebben geuit en die
gestreden hebben voor verandering. De leerlingen leren welke invloed zij hebben gehad op de tijd
waarin wij nu leven. In week 2 ontvangt u een brief met meer informatie over het project.
http://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12-projecten/leren-van-personen-van-vroeger/
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januari
Nieuwjaar

Jarig
Linn uit groep 5

Rianne uit groep 3

Start school
Nieuwjaarstoost

Jasmijn uit groep 4

luizencontrole

Teye uit groep 8
Liam uit groep 6
Jorg uit groep 8
Bram uit groep 8

MR
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Krachtgroep

Noël uit groep 6

Marieke uit groep 5

CITO-week groep 2 t/m 7
Ouderpanel lichtblauw 19.30-20.30 uur
Proefcito groep 8
Proefcito groep 8
OR
Proefcito groep 8

Pit uit groep 4

Isa uit groep 8

CITO-week groep 2 t/m 7

Belangrijke data in februari:
17 februari viering groep 4
22 februari dansvoorstelling groep 7

Felix uit groep 7
Niels uit groep 4
Yanat uit groep 4

Schoolbieb
Van lezen leer je zoveel meer, en het is nog leuk ook…..
Deze boeken en nog veel meer vind je in de schoolbieb.
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag kunnen de kinderen
op school boeken lenen. Daarnaast is de bieb ook nog tot
15.00 uur open op deze dagen. Loop eens binnen om te
kijken wat u allemaal kunt lenen.
We missen nog een aantal boeken in de bieb. Wilt u thuis
nog eens kritisch kijken of er geen boeken zijn blijven
liggen.

Dit ben ik.
Ik ben het kind van mam en pap.
En de zus van zus.
Ik heb ook een oom en een neef.
Wat is dat fijn!
Kleuters samen-leesboeken zijn boeken die je samen leest. De één
leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest de iets moeilijkere tekst
voor. Zo geniet je samen van het boek.

De 159 dramatische bladzijden laten zien hoe Melissa langzamerhand aan de drugs
verslaafd raakt. Het begint vanaf het moment dat zij in een videoclip mag gaan
dansen. Een danser, Jim, brengt haar in aanraking met drugs. Vrienden proberen
haar op het rechte pad te houden. Niets helpt. Zelfs een goede vriend van haar,
Jordi, kan haar niet op andere gedachten brengen. Het gaat zelfs zo ver dat ze in het
ziekenhuis belandt en vaarwel moet zeggen tegen de videoclip. De zonnige kant van
het verhaal, is dat er iets moois ontstaat tussen Jordi en Melissa.
We zijn nog op zoek naar ouders die onze schoolbieb komen versterken. Heeft u belangstelling of wilt
u meer informatie over werkzaamheden, tijden en mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met
Kim Berning kimmieb81@hotmail.com

Laat je zien….
In deze donkere dagen is een goed werkende fietsverlichting heel
belangrijk. Het valt brigadierende ouders op dat er veel kinderen zijn die
geen goed licht hebben.
Zorg dat je gezien wordt. Dat is voor iedereen veiliger.

Terugblik:

Knutselen voor de kerstmarkt.

De musical van groep 6 en de kerstmarkt van groep 7 en 8

Knutselen voor de kerstmarkt: de afsluiting van het Jeeloproject: Omgaan met geld
Wat is er hard gewerkt voor de kerstmarkt. In alle groepen waren de kinderen creatief bezig. Wat fijn
dat er zoveel hulp was. Dank je wel ouders en opa’s en oma’s. Het was een gezellige middag.

Kerstmusical groep 6: Groep 6 heeft een prachtige musical over Kerstmis opgevoerd. Samen met
Onno en Mariska hebben ze laten hoe Sinterklaas en Kerst prima samen kunnen.

Nieuws uit de omgeving
Kerstviering voor kinderen in de Willibrorduskerk
Een berichtje voor alle kinderen uit Esch!
Over een paar dagen is het weer zover: Kerstmis! Vieren jullie dit mee?
Op kerstavond (zaterdagmiddag) 24 december om 16.00 uur nodigen we jullie graag uit in de kerk in
Esch!
Het kerstverhaal over de geboorte van Jezus in de stal zal voorgelezen worden en we willen samen
met de kinderen liedjes zingen die o.a. geleerd zijn op school.
Er staat ook een wensboom waar je een wensje kunt achter laten.
Extra leuk zou het zijn als jullie verkleed komen als bijvoorbeeld engel, koning, Maria of Jozef!
We zien jou en je vader of moeder (opa en oma) graag bij de kerstviering in de kerk!

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari van 11.30-13.00 uur is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haaren.
Ieder jaar heeft de gemeente een doelgroep die extra in het middelpunt staat. Dit jaar zijn dat de
basisscholen in de gemeente Haaren. Personeel, ouders, kinderen, vrijwilligers, iedereen is welkom.
Uiteraard zijn alle inwoners van Haaren uitgenodigd voor deze receptie.

