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Nieuwsbrief 18 september 2020

Inleiding 

Ons thema loopt heerlijk door de school en de 

groepen heen. Het is interessant je te verdiepen in 

tijden van vroeger en de fantasie hierover te 

vermengen met kennis. 

Het is ook fijn te zien hoe het echt leeft bij de kinderen 

en hoe bijvoorbeeld de groepen 5 en 6 hun klaslokaal 

hebben veranderd in een kasteel.  

Dit zijn ook de momenten die we graag met u zouden 

willen delen. We merken dat het lastig is met de 

huidige maatregelen om juist dit soort pareltjes met u 

te delen. Hieronder daarom een kleine fotocollectie 

van de school aan de binnenzijde.  

We wensen u een heerlijk zonnig weekend toe! 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

   
 

   
 

  
 

 

Schoolfotograaf 

Afgelopen woensdag heeft de schoolfotograaf onze 

kinderen prachtig op de foto gezet. We zijn heel 

benieuwd naar de resultaten! 

 

 

Zwerfvuilactie 

Vandaag hebben de bovenbouwgroepen een flyer 

meegekregen over de zwerfvuilactie die aanstaande 

woensdagmiddag, 23 september, bij buurtcentrum De 

Dwarsligger wordt gehouden.  

De zwerfvuilactie wordt gezamenlijk georganiseerd 

door het Pieter Vermeulenmuseum, de gemeente, De 

Dwarsligger, het wijkteam, HVC, Stichting Welzijn en 

Regenboog IJmuiden.  

De bedoeling is er een waar feestje van te maken met 

alle deelnemers.  

Iedereen is van harte welkom van 14.00 uur tot 16.30 

uur om samen zwerfvuil te gaan zoeken. Voor iedere 

ingeleverde zak krijgen kinderen als dank een leuke 

verrassing. 

 

Studiedag 

Alvast even als reminder. 

Vrijdag 9 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met 

een studiedag voor de leerkrachten. Aansluitend 

begint de herfstvakantie. 

 

Leerlingenraad 

 

  
 

Vanmorgen hebben de groepen 5 tot en met 8 zich 

verzameld op de tribune en werden de nieuwe 

leerlingen geïnstalleerd in de leerlingenraad.  

Ivy, Naїm, Jurre en Mare zijn de nieuwe leden. 

Tegelijkertijd hebben Nova en Jayden afscheid 

genomen en een presentje en applaus ontvangen 

van de kinderen. 

Zet hem op kanjers! 

 

IEP-toetsen 

Eind vorig jaar hebben we besloten op een ander 

leerlingvolgsysteem over te gaan. U bent gewend dat 

wij alle kinderen vanaf halverwege groep 3 twee keer 

per jaar toetsten met het CITO-systeem. In groep 8 

werden de kinderen tot slot in april nog getoetst met 

de IEP-eindtoets. 
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Deze laatste toetsmethode is zo goed bevallen dat wij 

hebben besloten deze door te trekken naar de andere 

groepen. 

Vanaf dit jaar dus geen CITO meer, maar IEP vanaf 

halverwege groep 3. 

Om nu een eerste start te maken met het in kaart 

brengen van de ontwikkeling van de kinderen met dit 

systeem en ze alvast te laten wennen aan de nieuwe 

manier van toetsen nemen we van 2 tot en met 8 

oktober ook toetsen begrijpend lezen, spelling en 

rekenen af met de IEP. Technisch lezen wordt ook 

gedaan, maar wordt vanwege de tijd die dit kost 

waarschijnlijk na de herfstvakantie gedaan. 

De kinderen van groep 3 doen natuurlijk nog niet mee, 

zij haken in januari aan.  

Wij zijn benieuwd naar de eerste ervaringen van de 

kinderen en leerkrachten. Na de herfstvakantie en op 

de studiedag van 9 oktober gaan wij alles intern 

analyseren en doornemen.  

In november tijdens de oudergesprekken kunnen we 

hopelijk ook aan u al iets laten zien. 

 

 
 

Week tegen Pesten 

Volgende week is de landelijke Week tegen Pesten.  

Wellicht goed te weten dat Gabrielle Hendriks, onze IB-

er, tevens de pest-coördinator is. 

Als school werken wij voortdurend aan de sociale 

vorming van kinderen en begeleiden wij kinderen in 

hoe zij met elkaar om gaan. Dit gebeurt veelal door de 

eigen groepsleerkrachten. 

Gabrielle is echter ook voor kinderen beschikbaar die 

het hier graag in vertrouwen met haar over willen 

hebben. Volgende week zal Gabrielle even de klassen 

ingaan om de kinderen te vertellen wat zij voor hen 

kan betekenen.  

  

 
 


