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Vanuit het team
Weer veel nieuws vanuit ons team. Kinderen
krijgen bij ons een breed aanbod. Behalve
rekenen, taal, lezen (heel belangrijk), krijgen
ze gastlessen, gaan ze naar het theater,
bereiden ze een maandviering voor.
Trefwoord
Week 5 t/m 7 (28 januari
t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en
zien, en er iets mee doen.
Over de vraag hoe mensen naar elkaar
kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus
1); Jezus loopt over het water (Marcus 6);
Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en
17).
College van Bestuur op bezoek
Het College van Bestuur van onze Stichting
PCBO bracht onze school een bezoek. Deze
keer hebben we enkele klassen bezocht. Dit
gaan we op onze studiedag na bespreken.
Maar in ieder geval zag de bestuurder een
grote betrokkenheid onder de leerkrachten,
veel rust en structuur voor de kinderen en
dat er goed werd nagedacht over de lesstof
voor de kinderen!
Rapport en rekenen
Sinds dit schooljaar werken wij met de
nieuwe methode Getal & Ruimte
Junior. Hierdoor ziet u bij rekenen nu andere
onderdelen op het rapport staan dan
voorheen. Het resultaat op het rapport van
uw kind is een gemiddeld cijfer van de
toetsen die in de afgelopen periode
afgenomen zijn. Nadat de kinderen drie
weken les hebben gehad, maken ze twee
toetsen.
In de eerste toets wordt er gekeken of de
kinderen de rekenvaardigheden beheersen,
dus of ze de gewone sommen uit kunnen

rekenen.
In de tweede toets wordt er gekeken of de
kinderen de sommen uit een context of een
verhaaltje kunnen halen, hier speelt
ook de woordenschat een belangrijke rol bij.
De opgaven in de tweede toets lijken het
meest op wat de kinderen moeten doen in de
Cito-toets rekenen. Op vrijdag 15
februari kan juf Anje u nog meer vertellen
over het uitrekenen van contextsommen en
over hoe we dit de kinderen leren. U bent
van harte welkom!
Uitnodiging koffie-ochtend

Thema

Sommen in een context
(verhaaltjessommen)

Wanneer?

Vrijdag 15 februari van
8.30 – 9.15 uur

Waar?

Teamkamer De
Zonneparel

Juf Anje vertelt
Op het rapport van uw kind staat een
beoordeling voor het uitrekenen van
sommen in een context.
Maar wat zijn contextsommen en hoe los je
ze op?
Hoe besteed onze methode aandacht aan
contextsommen en hoe kunt u er thuis mee
oefenen?
Welkom!!

Studiedagen
Maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn de
kinderen vrij. Wij gaan aan de studie. We
gaan de cito-resultaten analyseren. We
weten dan wat succesvol is geweest in ons
lesaanbod. We kijken ook welke
aanpassingen we willen doen. We kijken dus
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terug, maar we kijken ook vooruit. Wat zijn
onze speerpunten in het lesgeven.
Verder gaan we een scholing volgen over
close-reading. Dit heeft alles te maken met
begrijpend lezen.
En natuurlijk gebruiken we deze dag ook om
elkaar te ontmoeten en even te ontspannen.
Want een vrolijk, opgewekt en optimistisch
team kan beter lesgeven. s
Theaterbezoek
Gaan we nu
wel of niet
naar het
theater?
Voor groep 4
was het even
spannend.
Wat fijn dat er zoveel ouders wilden rijden
naar Icoon. Wij vinden het voor de
ontwikkeling van kinderen belangrijk om
kennis te maken met theater. Elk jaar mag
elke klas een keer naar het theater. Dat kan
in Icoon zijn, in de Flint of in het Onze Lieve
Vrouwe theater. Groep 4 en 5 hebben
geluisterd naar muziek uit alle delen van de
wereld.
Maandviering groep 7
Groep 7 organiseerde afgelopen week de
maandviering. Thema was “Zien” Ouders
waren welkom. Fijn die betrokkenheid.

leerlingen, dus een lekkere helft per leerling.
Het bakje druiven is bedoeld voor 10
leerlingen.

14 februari 08.15 GEEN koffiedrinken
Volgende week donderdag 14-2 is er
helaas geen koffie drinken in de
ontmoetingsruimte. Vanaf vrijdag
pruttelt de koffiepot weer.

Nieuwe leerlinge
In de Kleine
Beerklas kan een
stoeltje
klaargezet
worden voor
Ousmane! We heten je van harte welkom en
wensen je een fijne tijd op De Windroos.
De jarigen in de Valentijnsweek t/m 17-2
11-02 Bilal
Rupsje
Nooitgenoegklas
13-02 Sami
Boer Borisklas
Grace
gr. 5
14-02 Asmin
gr. 5

Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie
een fijne dag!
Agenda

Schoolfruit
Voor week 7 staan gepland appel,
sinaasappel en druiven. De appel en
sinaasappel zijn groot en zijn bedoeld voor 2

11-02 Studiedag, alle kinderen vrij
12-02 Studiedag, alle kinderen vrij
14-02 Valentijnsdag
15-02 Rapport mee
18-02 Start spreekweek
25-02 Voorjaarsvakantie t/m 01-03

