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Beste ouders en verzorgers,
We naderen alweer het einde van de maand januari. Deze maand staat voor veel
scholen in het teken van de CITO-toetsen. Ouders/ verzorgers, leerkrachten en
leerlingen kijken uit naar de gemaakte scores bij deze toetsen.
Waarom is dat?
Ik zal het proberen aan u uit te leggen.
Tijdens de reguliere lessen leren wij de kinderen nieuwe
items aan. Iedere les worden de doelen uitgelegd en
vervolgens gaan de kinderen er zelf mee aan het werk.
De leerkracht checkt of alle leerlingen de doelen
beheersen en of ze begrijpen wat ze moeten doen.
Na een paar weken volgt er een methodetoets waarin
meerdere doelen worden getoetst. Er wordt dan gekeken
of de kinderen de doelen echt beheersen en de doelen kunnen toepassen.
Wanneer kinderen deze toets onvoldoende maken, weet je als leerkracht dat
deze leerling een aantal doelen nog niet onder de knie heeft en dat betekent:
werk aan de winkel! De leerkracht kijkt samen met de leerling naar de doelen
en hoe er gewerkt moet gaan worden om deze doelen toch onder de knie te
krijgen. Eventueel wordt de leerling opnieuw getoetst.
Wat meet de CITO-toets dan?
Tijdens de CITO-toetsen wordt opnieuw gekeken of de kinderen de doelen uit
voorgaande periode (en jaren) beheersen en of de kinderen deze kunnen
toepassen in een onbekende situatie. Er wordt gekeken of de kinderen weten
welke strategie/stappenplan zij moeten volgen bij de verschillende onderdelen.
Omdat (bijna) alle kinderen van Nederland deze CITO-toetsen maken, kan CITO
laten zien hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling ten opzichte van alle
andere kinderen in Nederland van dezelfde leeftijd. Daarnaast kunnen wij zien
hoe ver uw kind is ontwikkeld ten opzichte van hun klasgenootjes. Het
allerbelangrijkste voor ons is dat wij kunnen zien hoe de kinderen zich
ontwikkelen ten opzicht van zichzelf!
Voor ons zijn twee dingen van belang. Ten eerste scoren
de kinderen naar wat wij van hun mogen verwachten en
ten tweede zijn zij gegroeid ten opzicht van zes maanden
geleden. Wanneer wij beide vragen met ‘ja’ kunnen
beantwoorden, hebben de kinderen (en wij) het goed
gedaan en maakt het niet uit of je een A, B, C, D of E
scoort.
We wachten af hoe de resultaten er dit jaar uit zullen zien.

Terugblik januari
In januari hebben de bovenbouwgroepen gewerkt over de Prehistorie. Een speler
uit het Archeon kwam in de groepen 5 t/m 8 uitleg geven over het leven in die
tijd. Uitgerust in berenvel had hij veel materialen meegenomen die de kinderen
konden voelen, bekijken en ruiken.
In alle groepen is gestart met het afnemen van de CITO-toetsen.
Vooruitblik februari
In februari staat naast de oudergesprekken in groep 8 het uitkomen van het
rapport op stapel en nemen we afscheid van meester Kenneth
Afscheid meester Kenneth
In de eerste week van januari heeft Kenneth Grasmeijer u en de kinderen
geïnformeerd over zijn voorgenomen vertrek. Kenneth gaat vanaf 1 maart
2018 werken op ABBS Elzenhagen in Amsterdam-Noord. In de week
voorafgaand aan de voorjaarsvakantie staat het afscheid gepland.
Kenneth heeft aangegeven niet een aparte receptie of afscheidsmoment te
willen. Ouders/ verzorgers en anderen kunnen in de laatste week gewoon
even bij hem binnen komen lopen. Op maandag 19 februari en dinsdag 20
februari is Kenneth tussen 8.30 en 16.00 uur op school aanwezig. Op
woensdag 21 februari kunt u hem spreken tussen 8.30 en 14.00 uur.
Kenneth heeft op donderdag 22 februari zijn allerlaatste werkdag. Hij zal dan
‘s morgens afscheid nemen van zijn collega’s(-directeuren) binnen LOGOS en
‘s middags van de kinderen en collega’s van de Klim Op.
Op deze donderdag (22 februari) is er voor ouders/ verzorgers (bijna) geen
gelegenheid om afscheid te nemen van Kenneth.
Tot slot
In deze nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Heeft
u nog vragen en/of opmerkingen, loop dan even bij mij binnen of mail
directie.klimop@stichting-logos.nl.
Agenda aankomende periode
Ma 5 feb t/m do 8 feb
Woensdag 7 februari
Woensdag 14 februari
Ma 19 feb t/m do 22 feb

Oudergesprekken groep 8
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Rapport mee naar huis
Afscheid meester Kenneth

Ma 26 februari t/m vrijdag 2 maart Voorjaarsvakantie
Dinsdag 6 maart
Vrijdag 16 maart
Donderdag 29 maart
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

Luizencontrole (onder voorbehoud)
Pannenkoekendag (overblijf)
Paasviering (continurooster tot 14.00 uur)

