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Pepijn in groep 3-4
Bram in groep 8, Jip in groep 4-5

Zoé in groep 8

Noah in groep 1-2
Finn in groep 4-5
Emma in groep 7
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17 december kerstviering
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Vesper in groep 6

WELKOM OP SCHOOL
In groep 6 is Ashwin gestart. Wij wensen hem een fijne schooltijd toe, met
warme vriendschappen en mooie herinneringen.

KIND-OUDERGESPREKKEN
We vinden het jammer dat we, ook deze keer, de kind-oudergesprekken niet op school kunnen
houden. We doen er alles aan, ervoor te zorgen dat de scholen open kunnen blijven.
Het, zoveel mogelijk, beperken van contacten hoort daarbij.
Via TEAMS worden de gesprekken gevoerd. U heeft daarvoor de inlogcode van uw kind nodig. De
inlog is hetzelfde als vorig jaar. Als u deze gegevens niet meer heeft, kunt u contact opnemen met de
leerkracht. De leerkracht neemt het initiatief en belt u op de afgesproken tijd.
Voor groep 1-2-3 zijn het oudergesprekken en hoeft uw kind er niet bij te zijn.
Voor groep 4-5-6-7 zijn het kind-oudergesprekken en zijn kind, ouder(s) en leerkracht erbij.
Groep 8 heeft adviesgesprekken, waarbij kind, ouder(s) en leerkracht bij het gesprek zijn.
Een verslag van het gesprek vindt u, na vrijdag 13 november, in het ouderportaal.

CITO-SCORES
Verschillende ouders is het opgevallen dat de Cito-scores in het ouderportaal niet corresponderen met
de scores die besproken zijn met de kinderen. Dit komt omdat in Parnassys en het ouderportaal de
gecorrigeerde niveaus worden getoond.
Het gecorrigeerde niveau toont het niveau dat hoort bij de vaardigheidsscore in combinatie met het
leerjaar en de periode waarin de leerling is getoetst.
Bijvoorbeeld: Cito Rekenen-Wiskunde E4 is afgenomen in september.
Een leerling haalt op de E4-toets
een vaardigheidsscore van 194. Bij
afname van de toets in juni (eind
groep 4) zou hierbij niveau II horen.
Nu is de afname echter uitgesteld
naar september. Cito heeft hiervoor
de normering aangepast en in
september (begin groep 5) hoort bij
194 niveau III. In het Ouderportaal
wordt nu niveau III getoond.
We begrijpen dat het voor u en de kinderen verwarrend kan zijn. We kunnen dit niet aanpassen. Voor
ons is vooral belangrijk om te weten of uw kind gegroeid is. Hiervoor kijken wij naar de
vaardigheidsscores. Deze bespreken we met u tijdens de gesprekken op 2-3-4 november.
Wilt u meer lezen over toetsen. Zie link: https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders

GEZONDE SCHOOL

Gratis schoolmelk
Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen alle
kinderen gratis drie keer per week schoolmelk
aangeboden! We zijn hiervoor ingeloot.
Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas
een gezonde keus krijgen aangeboden, door kennis te
maken met zuivel, een gezonde keuze binnen de Schijf
van Vijf. Schoolmelk wordt aangeboden door
FrieslandCampina en wordt ondersteund door de
Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.
De kinderen krijgen op maandag, dinsdag en
donderdag tijdens de lunch schoolmelk aangeboden.
De melk komt uit de koelkast en is dus lekker koud. Kinderen kunnen ook kiezen om water of thee te
drinken bij de lunch. Mocht uw kind dit niet lusten dan kan hij/zij yoghurtdrank zonder toegevoegde
suikers meebrengen.
Voor de melk of de thee graag een beker van thuis meebrengen.

Schoolfruit

Van 9 november t/m 16 april krijgen alle kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. We doen mee met het EU-Schoolfruitproject!
Met EU-Schoolfruit leren kinderen om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!
De fruitdagen zijn: woensdag-donderdag-vrijdag. Deze dagen staan vast en kunnen niet gewisseld
worden. Het schoolfruit wordt op dinsdag op school geleverd.
We vragen u ook de andere dagen, voor de pauze van 10.15 uur fruit/groenten mee te geven.

TUTORLEZEN

Twee keer per jaar hebben we een aantal weken tutorlezen.
Het doel van tutorlezen is het lezen te stimuleren en te
verbeteren. Daarnaast verhoogt het, vaak door
succeservaringen, het welbevinden van kinderen; voor zowel
de tutée als de tutor.
De eerste periode is van de herfstvakantie tot aan de
kerstvakantie en de tweede periode van de meivakantie tot
aan de zomervakantie. Tijdens deze periodes doen de groepen
2, 3, 4 en 5 mee, samen met de tutoren uit de groepen 4, 5, 6
en 7.
Voordat een tutorleesperiode begint, krijgen de tutoren
instructie over wat er van hen verwacht wordt en welke materialen ze moeten gebruiken. De kinderen
wordt uitgelegd welke variaties in lezen ze kunnen gebruiken en hoe ze de kinderen het beste kunnen
helpen. Ook wordt duidelijk gemaakt wat ze per keer moeten noteren op hun papier en stappenplan.

WILLIBRORDUSDAG EN SCHOOLONTBIJT

Op vrijdag 6 november
vieren we Willibrordusdag.
We starten met een
schoolontbijt.
Denkt u eraan de kinderen
een plastic bord, beker en
bestek, eventueel voorzien
van naam, in een tasje mee
te geven?
Op de website van het
Nationaal schoolontbijt vindt
u meer informatie. Hierin
staat, onder andere, wat er
in de ontbijtdozen zit.
https://www.schoolontbijt.nl/home
De kinderen mogen van thuis een gezelschapsspel meebrengen dat met geld te maken heeft. Op het
einde van de ochtend spelen we met de hele school gezelschapsspelletjes.

WEBINARS GGD
In november verzorgt de GGD, samen met partners twee webinars. Zeker voor de ouders/verzorgers in
de bovenbouw is het de moeite waard om te kijken.
Dinsdag 3 november om 20:00 uur een webinar over lachgas voor ouders.
De GGD organiseert dit samen met Novadic Kentron, Halt en R-newt jongerenwerk.
In bijgevoegde uitnodiging vind je meer informatie.
Aanmelden kan via de aanmeldknop in de uitnodiging of via deze
link: https://ggdhvb.webinargeek.com/lachgas-alles-wat-je-als-ouder-wil-weten-over-lachgas
Woensdag 11 november om 19:30 uur een webinar over sociale media voor ouders met kinderen
tussen 10 en 16 jaar oud.
De GGD organiseert dit samen met Helder Theater en Mediaeigenwijs.
Aanmelden kan via deze link: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/10/Webinar-Leg-dat-ding-noueens-weg

LUIZENCONTROLE
Er zijn de komende weken geen
luizencontroles op school. Wij vragen u
uw kind thuis regelmatig te
controleren en indien nodig te
behandelen. Mocht u neten of luizen
bij uw kind vinden, dan graag een
berichtje naar school. We kunnen dan
andere ouders erop attenderen extra
alert te zijn.

MR
De MR vergadering van dinsdag 27 oktober is verplaatst naar woensdag 11 november 19.30 uur.

NIEUWS VAN BERENHUIS

NIEUWS UIT DE OMGEVING
HALLOWEEN:
In de bijlage vindt u een plattegrond en een brief met meer informatie over de Halloweentocht.

