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Jarig
De jarigen van deze week zijn:
16 jan Djino Giesbergen groep 1C/2C
17 jan Ista Heeks groep 5
21 jan Joey van Galen groep 4 
26 jan Chayenne Roodakker groep 4 
26 jan Adela Tahib groep 1C/2C 
26 jan Romana Weijgers groep 8
27 jan Rim Mellouk groep 8
Gefeliciteerd !

Hallo allemaal,
Zo, de eerste schoolweek van 2017 zit er op. 
Ik ben al weer helemaal gewend. 
Op naar de cito-toetsen en het voorleesontbijt en 
het afscheid van meneer Hans. Dat wordt dus een drukke week.
Groetjes Juf Els

20 januari 2017

Afscheid meneer Hans,
Na ongeveer zes jaar op de Weerijs directeur te zijn geweest, 
neemt meneer Hans afscheid.  
U heeft hierover een brief van hem ontvangen. Natuurlijk laten we hem niet zomaar weggaan. 
Daar hoort een feestje bij. Dat feestje is vrijdag 27 januari. 
Tijdens het ochtend spreekuur krijgt u als ouders de tijd om afscheid te nemen van meneer Hans. 
U bent allemaal van harte welkom vanaf half negen ( 8.30u) tot half tien ( 9.30u).

Meneer Kees,
De interim directeur is meneer Kees Nelisse. 
Wellicht hebben jullie hem al gezien.
Hij zal de leiding van de school op zich nemen totdat bekend is wie de nieuwe 
directeur wordt. 

Het is weer Cito-tijd, 
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 eventueel 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 
verschillende 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. 


