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Hallo allemaal,
De CITO-toetsen zijn in volle gang. Dat is hard werken.
Zet m op! Laat zien wat je kan!
Groetjes Juf Els

15 januari 2016

Help Jorinke helpen,
Beste kinderen van school.
Ik (Jorinke van Zundert) ben een inzamelactie begonnen 
voor kinderen die in aanraking komen met jeugdzorg. 
De groep kinderen waar ik het over heb zijn 
de kinderen die in een instelling (leefgroep) wonen 
omdat de ouders even niet voor de kinderen kunnen zorgen. 
Maar als die kinderen in de instelling komen 
is hun kamer leeg, kaal en kil. 
De kinderen hebben dringend spullen nodig, 
om mee te spelen, knutselen en lezen. 
Ik zamel voor de kinderen dat soort spullen in. 
Als je nog spullen hebt die je niet meer gebruikt, 
en je wilt dit aan mijn actie geven 
dan kun je dit afgeven bij mij, juf Els of juf Laura. 
Als wij er niet zijn kan je dit aan de kapstok hangen,
(bij groep 6) dan neem ik het mee naar huis en 
zorg ik dat het bij die kinderen komt.
Groetjes,Jorinke, Groep 6

Schoolfoto’s,
Er liggen nog schoolfoto’s in de groepen. 
Vergeet ze niet, want op 20 januari worden ze met de fotograaf mee terug gegeven.

Waarom Cito-toetsen?, 
Met de Cito-LVS-toetsen bekijken we de resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau.
LVS betekent Leerling Volg Systeem.;
Leerlingniveau: De uitslagen van de LVS-toetsen geven informatie over het niveau, de groei en even-
tueel de verschillen in scores tussen verschillende categorieën per leerling. 
Groepsniveau: De uitslagen van de LVS-toetsen laten zien hoe de groep er als geheel voor staat. In 
de rapporten staan de gegevens van alle leerlingen uit een groep overzichtelijk bij elkaar. Ook geven 
veel groepsrapportages de gemiddelde score van de groep weer. 
Schoolniveau: De uitslagen van de LVS-toetsen leveren een beeld van de ontwikkeling in de verschil-
lende groepen bij diverse leergebieden in onze school. 
Met schoolrapportages zien we snel welke groepen en leergebieden om extra aandacht vragen. Ook 
brengen we met schoolrapportages successen in beeld, omdat we direct zien of eerder genomen 
maatregelen effect hebben gehad. 

Huiswerkklas kijken,
Wist u dat de ouders van de kinderen van groep 8 maandag mee mogen kijken in de huiswerkklas 
zodat zij precies weten wat het huiswerk is en hoe de kinderen hier het beste aan kunnen werken?

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
Groep 4
17 jan Ista Heeks 
Groep 3
21 jan Joey van Galen 
Van harte gefeliciteerd !


