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EVEN BIJPRATEN
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wat waren we blij dat we open konden afgelopen maandag. Wat een gezelligheid was er weer in het IKC! Het team en
de kinderen zijn goed gestart en gaan er weer vol tegenaan samen. De komende tijd zijn er nog altijd geen activiteiten
mogelijk waarbij ouders het IKC in mogen. Ook de activiteiten waarbij de groepen gemixt worden zijn niet mogelijk.
Excursies en gastlessen kunnen onder bepaalde voorwaarden wel doorgaan. We bekijken per activiteit wat er wel en
niet kan.
Vanwege de verlengde kerstvakantie, werd het kerstontbijt een week naar voren gehaald. De oudervereniging zorgde
in een mum van tijd voor een heerlijk verzorgd ontbijt. Ook de rest van de dag werd een gezellige afsluiting van het jaar.
Wat fijn dat de OV zich, ondanks alle beperkingen, op deze manier inzet om er voor de kinderen steeds een mooi feestje
van te maken.
De komende tijd richten we ons weer op de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Om dat goed in kaart te brengen
worden alle kinderen vanaf groep 3 getoetst. De resultaten van deze toetsen zullen we uiteraard met u delen. Deze
worden als bijlage meegegeven met het nieuwe rapport die iedereen in februari voor het eerst ontvangt.

Met vriendelijke groet en namens het team,
Wendy Tijsterman

NIEUW OP SCHOOL
Els in groep 1/2C en Geordy in groep 5
We wensen jullie veel plezier op ons IKC!

AGENDA
Do 13 jan

Tam Tam 5

Do 3 febr

Tam Tam 6

PRAKTISCHE INFORM ATIE VOOR OUDERS
SCHOOLBIBLIOTHEEK - BOEKENBEURS
In de week voor de kerstvakantie hebben we
kritisch naar onze schoolbibliotheek gekeken.
We hebben veel nieuwe boeken besteld om
daarmee een mooie collectie samen te stellen. Zo
worden de kinderen uitgenodigd om lekker veel
te gaan lezen.
De boeken die we uit de schappen gehaald
hebben worden van maandag 17 t/m vrijdag 21
januari van 13:30-14:30 uur buiten bij de
hoofdingang gezet. Deze zijn gratis mee te
nemen.

TOETSEN
Om onze leerlingen in hun ontwikkeling te kunnen volgen, wordt
er twee keer per jaar (in januari/februari en in juni) een aantal
methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Op ons IKC
gebruiken wij hiervoor het leerlingvolgsysteem van Cito
(LOVS-toetsen). De uitslagen van de toetsen zijn voor ons een
middel om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij de mogelijkheden van ieder kind.
Naast het volgen van de leerlingen op individueel niveau, geven
de uitslagen ons ook informatie over de vorderingen op
groeps-en schoolniveau.
Deze informatie nemen wij mee in ons algemene
onderwijsaanbod en passen deze desgewenst aan op de
resultaten van de toetsen.

Veel leesplezier!
De volgende toetsen worden in deze periode afgenomen:
Groep 3 t/m 8technisch lezen AVI en DMT
Groep 4 t/m 8begrijpend lezen
Groep 3 t/m 8rekenen
Groep 3 t/m 8spelling
Groep 6 t/m 8taalverzorging: interpunctie en grammatica

ACTIVITEITEN
.
CARNAVAL
We houden er sterk rekening mee
dat we geen carnaval kunnen vieren
zoals we gewend zijn.
De kinderen mogen 25 februari in ieder geval
verkleed naar school komen. Om 12:00 uur
begint de voorjaarsvakantie.

GLITTER&GLAMOUR-PARTY
Gezien de huidige maatregelen, kan de
glitter en glamour party voor groep 6, 7 en
8 van 29 januari
helaas niet doorgaan.
We hopen dat dit later in het schooljaar alsnog
mogelijk is.

NIEUW S VANUIT DE OPVANG
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een nieuw
thema voor de peuters en de BSO, namelijk 'hoog in
de lucht'. De peuters weten al best veel over wat er in
de lucht allemaal te zien is, zoals de zon, de maan en
de wolken.
We prikken een raket uit met de prikpen en maken er
een 'kleurenraket' van.
Op de BSO maken de kinderen met de multimedia
coach een eigen controller voor de spelcomputer.

Wat gaaf als het dan ook echt werkt!

BABYNIEUW S!
Sylvana is bevallen! Op 7 december is haar zoon Eljakim geboren.
Moeder en kind maken het goed. Voorlopig geniet Sylvana nog lekker van haar verlof.
We wensen Sylvana en haar gezin veel geluk met kleine Eljakim.

