Geachte ouders/verzorgers,
Zoals ik in november al aangaf in de nieuwsbrief, verandert er momenteel het nodige ten aanzien van
de communicatie. Door Social Schools zijn er veel nieuwe mogelijkheden. Of er dan maandelijks een
nieuwsbrief ‘nodig’ is, moeten we nog ervaren.
Vandaag in elk geval een soort nieuwsbrief om u even bij te praten en een aantal data bekend te
maken die ook voor u van belang zijn.
1. Deze brief is in de nieuwe huisstijl gemaakt. Misschien even wennen, maar we zijn er heel blij
mee. Mocht u andere scholen van onze vereniging kennen, dan zult u (gaan) zien dat we veel
meer een eenheid zijn. Verder beschikken we nu over een tal van mogelijkheden. Wat ons
betreft: een mooi geheel.
2. Via social schools heeft u al een paar keer iets kunnen zien van de aanpassingen van ons
gebouw. Het Middelpunt blijft dezelfde ruimte, maar met een nieuwe vloer, een prachtige
inbouwkast en (gedeeltelijk) nieuw meubilair. Wat voorheen de patio was en later onze
computerruimte, wordt een leerplein. Als het af is, kent u het niet meer terug. Een nieuw
plafond, nieuwe inbouwkasten, nieuwe vloer, wanden eruit, ledverlichting en nieuw
meubilair. Het gaat spannend worden, maar we hopen dat het dinsdag 5 maart allemaal af is
en het tijdens de ouderavond ‘gepresenteerd’ kan worden.
3. De gebedsgroep komt samen op maandag 21 januari en op 18 februari.
4. Gisteren, 17 januari, mocht juf Carolien Roskam jarig zijn. Van harte gefeliciteerd. Komende
zondag hoopt juf Hilde Borghuis een jaartje ouder te worden. Van harte.
5. De Cito-toets. Heel veel mensen denken dan aan de toets die de kinderen van groep 8
maken. De toets die bepaalde naar welke school je mocht. In de afgelopen jaren is dat al iets
veranderd, namelijk het moment van afname. I.p.v begin februari wordt de toets medio april
afgenomen. De toets is niet meer bepalend, maar moet het advies bevestigen.
Vorig jaar hebben we de toets digitaal afgenomen. Echter, er waren zoveel problemen bij
Cito dat ze de eindtoets dit jaar niet meer digitaal aanbieden.
We kwamen dus voor de keuze: of de toets op papier afnemen of we kiezen voor een andere
eindtoets. In totaal zijn er 4 eindtoetsen die de overheid beschikbaar stelt. Dus: Cito is niet
de enige! Dat leek de afgelopen jaren misschien wel zo, omdat héél veel scholen de Cito
eindtoets afnamen. Maar, er is dus weldegelijk keuze.
Dit jaar zullen wij de eindtoets DIA gaan afnemen bij de leerlingen van groep 8. Dit is een
digitale toets, die zich ook aanpast aan het niveau van de kinderen.
Het grote voordeel hiervan is dat de kinderen niet onnodig gefrustreerd raken, omdat ze heel
veel vragen te moeilijk zouden vinden. Deze toets wordt maandag 15 april afgenomen.
6. Het speeltoestel van groep 1-2 is oud en aan vervanging toe. We zijn ons aan het oriënteren
op een nieuwe, maar dat kost geld. Heel veel geld. Daarom zullen er dit jaar 2 acties worden
gehouden om geld in te zamelen. Donderdag 21 februari is er een lopathon en vrijdag 21 juni
een pleinfeest. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de lopathon!

7. Donderdagavond 14 februari is er weer een avond voor ouders die een school voor hun kind
willen gaan kiezen. Kent u mensen die kinderen hebben van ongeveer 2,5 – 3,5 jaar oud?
Wilt u ze dan namens ons uitnodigen voor deze avond? Alvast bedankt!
8. Per 1 april begin ik met mijn nieuwe baan en zal er dus een vacature zijn voor directeur. Het
is niet de enige vacature in onze schoolvereniging en daarom wordt er komende week een
advertentie geplaatst waarin we zoeken naar directeuren. Het bestuur zal samen met de MR
van de school de komende periode opzoek gaan naar de geschikte persoon. U hoort er nog
van.
9. Paasviering: maandag 15 april zal de Paasviering plaatsvinden. We mogen gebruik maken van
de Hervormde Kerk. Omdat er die week ook speciale vieringen zijn op weg naar Goede
Vrijdag en Pasen, zal onze viering plaatsvinden van 18:30 – 19:30 uur.
10. Bijzondere data voor de komende periode:
8 en 11 februari
Kinderen lang weekend vrij
14 februari
Rapportgesprekken
19:30 uur Informatieavond nieuwe ouders
18 februari
Rapportgesprekken
21 februari
Lopathon (ongeveer 14:00 – 15:30 uur)
25 febr. t/m 1 maart
Voorjaarsvakantie
5 maart
Ouderavond (19:30 – 21:45 uur)
13 maart
Biddag
21 maart
Kijkavond project (18:30 – 20:00 uur)
28 maart
Afscheid meester Heino Loedeman
12 april
Koningsspelen
15 april
Paasviering
19 april t/m 3 mei
Vakantie
11. Binnenkort starten we met het project over Kunst. Juf Herma Nijkamp heeft al wat gedeeld
via social schools. Het team is al heel enthousiast om er iets moois van te gaan maken.
Donderavond 21 maart bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken. Dit geldt ook voor
andere belangstellenden.
Omdat deze nieuwsbrief ook op de website komt, vermeld ik verder geen namen en
bijzonderheden t.a.v. kinderen en gezinnen.
Met vriendelijke groet,
Heino Loedeman

