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Allereerst wensen we iedereen een fantastisch , maar 
bovenal gezond 2021 toe!   
Moge 2021 ook weer een leerzaam jaar  

worden met veel plezier en verdraagzaamheid. 

  
 
 
         
                         

                                                     

 
  

 

 

 
 
  

 
 

  
  

  

 
  
 

 
  

 

  

  

 

  

Op dinsdag 12 januari 2021 geeft het kabinet opnieuw een persconferentie. 
Laten we hopen dat we maandag 18 januari allemaal gewoon weer naar 
school kunnen.  Wanneer er meer informatie is vanuit de overheid m.b.t. de 
basisscholen, ontvangt u informatie van de school. 
Laten we er samen het beste van maken en proberen het virus eronder te 
krijgen!  
 
 

Woord van dank: 

Als team kijken we met een goed gevoel terug op een geslaagde Sinterklaas- 
en Kerstviering, ondanks de nodige aanpassingen i.v.m. Corona.  
We willen de ouderraad en alle vrijwilligers, die zich op welke manier dan ook, 
achter de schermen hebben ingezet om deze activiteiten tot een succes te 
maken ontzettend bedanken voor de hulp en inzet! 
 
Voorleesontbijt:  (onder voorbehoud) 

Op woensdag 20 januari 2021 genieten duizenden kinderen in heel Nederland 
van het Voorleesontbijt op scholen, kinderdagverblijven of in de bibliotheek.  
Het Voorleesontbijt is de heerlijke en gezellige start van De Nationale 
Voorleesdagen. (20 januari t/m 30 januari 2021)  
De leerlingen hoeven thuis niet te ontbijten!  
 

Het prentenboek van dit jaar is:  

“Coco kan het”. 

         

 
  

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Allereerst een voorspoedig en gezond 2021 toegewenst! 
Voor de Kerstvakantie heeft ons kabinet besloten een nieuwe lockdown 
in te voeren tot in ieder geval 18 januari 2021. 
Deze nieuwe lockdown is een ingrijpend besluit die grote gevolgen heeft 
voor de maatschappij waarin wij leven.   
Allereerst wil ik iedereen succes wensen met deze nieuwe veranderende 
maatschappelijke en hopelijk tijdelijke ontwikkeling!  
Als schoolteam hadden wij gehoopt dat de basisscholen de week voor de 
Kerstvakantie nog open zouden blijven, want we hadden leuke 
activiteiten voor de kinderen gepland.  
De teleurstelling bij ons allen was groot, toen bleek dat de Kerstviering 
op het laatste moment in een aangepaste vorm gevierd moest gaan 
worden.  
Uiteraard beseffen wij ons wederom, dat we als maatschappij in een 
enorme crisis zitten en dat dit voor iedereen zorgen oproept.  
Sommige ouders/verzorgers en ook het schoolteam geven aan er 
tegenop te zien om les te geven aan hun kind(eren) en daarnaast te 
moeten werken.   
Net als u hebben ook de leerkrachten een gezin en moeten ook zij heel 

veel en heel snel van alles organiseren. Het is fijn om samen, met begrip 

voor elkaars situatie, er het beste van te maken. Vanaf onze kant heel 

veel succes toegewenst met het thuisonderwijs. Mochten er vragen zijn 

of problemen, laat het de leerkracht(en) weten en dan wordt er zo snel 

mogelijk contact opgenomen en naar een oplossing gezocht. 
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Cito LOVS toetsen: 

Van een leerkracht wordt gevraagd om in te spelen op 
onderlinge verschillen van leerlingen. Hiervoor heeft de 
leerkracht zo objectief mogelijke informatie nodig over 
het kennis- en vaardigheidsniveau van de leerlingen. 
Deze informatie verzamelt hij/zij door gesprekken te 
voeren, te observeren, gemaakt werk na te kijken (of te 
laten nakijken), methode gebonden toetsen en 2x per 
jaar Cito-toetsen af te nemen. 
Op basis van deze informatie richt de leerkracht het 
onderwijsprogramma in voor een bepaalde periode. Al 
deze waarnemingen dienen er voor leeropbrengsten uit 
voorgaande periodes te gebruiken in de les van nu om te 
sturen in het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 
 
Cito is een bedrijf dat toetsen ontwikkelt en afneemt.  
De toetsen meten kennis, vaardigheden en 
competenties. Cito staat voor Centraal Instituut voor 
Toets Ontwikkeling. 
Leerlingen worden in principe twee keer per jaar 
getoetst, in het midden van het schooljaar 
(januari/februari) en aan het eind (mei/juni).  
Cito toetst de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, 
spelling en technisch lezen.  
Scores worden uitgedrukt in de cijfers: I, II, III, IV en V.   
De Cito LOVS toetsen zijn een soort volgsysteem.  
Het kind wordt d.m.v. methode onafhankelijke toetsen 
gevolgd in de ontwikkeling. De gegevens worden in het 
systeem omgezet in grafieken. Zo wordt al gauw 
zichtbaar of er vooruitgang wordt geboekt, hoe de 
scores ten opzichte van vorige keer zijn en waar nog 
moet worden bijgestuurd. Het gaat om het beheersen 
van de lesstof. 
  

 

 
  

Een toets laat zien ‘waar ben je goed in?’ en ‘waar 
kun je je nog in ontwikkelen?’ Het volgsysteem van 
Cito laat de verbeterpunten van leerlingen zien, 
maar ook  
wat juist sterke kanten zijn. Zodat de leerling extra 
ondersteund of extra uitgedaagd kan worden. De  
toetsen worden gebruikt om het onderwijs op de 
leerlingen af te stemmen.   
  

Normaal gesproken worden in januari en februari 
de Cito LOVS toetsen afgenomen.   
In verband met de Corona lockdown worden de 
citotoetsen verplaatst! (toetsweken:   februari 
2021)  o.v.b 
  

                                

 

                          

 
                  

  

                 

Zilveren weken: 

Het functioneren in een groep is voor ieder kind 
belangrijk. Tijdens de Gouden Weken 
(september/oktober ) besteden wij veel 
aandacht aan groepsvorming.  
In januari starten we met de Zilveren Weken: in 
deze twee weken worden de regels en 
afspraken herhaald en eventueel bijgesteld in 
de groep. Ook besteden we aandacht aan 
groepsvormende activiteiten om een positief 
klimaat in de klas te  
behouden.  
 
In het verschiet: 

-Dinsdag 2 februari 2021       -    GMR-overleg 
-Donderdag 4 februari 2021 - MT-overleg +    
bestuur (8.30-12.00u) 
-Maandag 8 februari 2021    -     Studiedag 
personeel (alle leerlingen vrij!)  
-Vrijdag 12 februari 2021       -    Oud papier 
-Dinsdag 16 februari 2021     -    IB-overleg 
-Woensdag 17 februari 2021 -   Teamoverleg 
-Donderdag 18 februari 2021- MT-overleg 
(8.30-12.00u) 
-Maandag 22 t/m zondag 28 februari 2021  -   
Voorjaarsvakantie! 
  
 
  

 

           

 

                      

 



 
 

  

maandag 
 

dinsdag 
 

woensdag 
 

donderdag 
 

vrijdag 
 

zaterdag 
 

zondag 
 

28 december 
Kerstvakantie 

29 december 30 december 31 december 
Oudjaarsdag 

1 januari ’21  
Nieuwjaarsdag 

2 3  Einde  
Kerstvakantie 

4  
School deze week ge-

sloten; alleen 

noodopvang  

  

5 6 7 8   Oud papier 9 10 

11 
School deze week ge-

sloten; alleen 

noodopvang  

  
OR-overleg 

12 13   Teamoverleg 14 15   16 17 

18 
School open?  

  

Zilveren weken 

  
 

19  IB-overleg 

  
 

Start workshops 
 

20        Nationaal  

        Voorleesontbijt 

              (o.v.b.) 

  
 

21   Zorgoverleg 22 23 24 

25 
Zilveren weken 

  

ICC-bijeenkomst 

16.00u-17.30u 

 

26 27 28 29   Nieuwsbrief 30 31 

 

Nieuwsbrief Januari 2021 



 
 

 

 


