
Nieuwsbrief  februari 2018 

Beste ouders en verzorgers, 

De afgelopen week hebben de kinderen  CITO toetsen gemaakt. Er is hard gewerkt! We hebben 

er op onze school voor gekozen om met de allernieuwste 3.0 toetsen te gaan werken. Verderop 

in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

 

Als de toetsen afgerond zijn, gaan de leerkrachten alle gegevens bekijken. Samen met de intern 

begeleider volgt er dan een gesprek. Welk leerstapje kan het kind gaan maken en wat is er voor 

nodig? Op onze school vinden we het belangrijk dat de kinderen zelf  ook nadenken over hun 

ontwikkeling en het leerstapje dat ze willen gaan maken. Tijdens de rapportgesprekken van de 

midden- en bovenbouw,  zijn deze kinderen ook aanwezig bij het rapport-gesprek.  

Ook bij de jongere kinderen vinden we het belangrijk dat de kinderen zich verantwoordelijk 

gaan voelen voor hun eigen ontwikkeling.  Wij noemen dat op onze school: eigenaarschap. 

 

Op locatie Kanunnikensven zijn een aantal leerkrachten in gesprek met een architect om een 

compleet nieuw schoolplein te ontwikkelen. De leerlingenraad heeft ook meegedacht en de 

wensen van de kinderen verzameld. Het wordt een compleet nieuw “groen” schoolplein en de 

eerste tekeningen zijn al fantastisch! Na de zomervakantie in augustus 2018 zal het nieuwe 

schoolplein klaar zijn en daar zijn we héél blij mee!  

 

Juf Monique (plusgroep op locatie Kronehoefstraat) heeft afscheid genomen van onze school. 

Zij is begonnen op een school in Son. Juf Mieke kent alle kinderen al en zij is fijn gestart in de 

plusgroep deze week. Dat betekent dat we een vacature hebben. De gesprekken zijn volgende 

week ingepland en we zijn nieuwsgierig naar onze nieuwe collega. 

 

Afgelopen woensdag hebben we weer een inspirerende studiedag gehad. We hebben samen 

gewerkt aan de ontwikkelingen van onze school: het nieuwe ontwikkelingsperspectief, hoe kun-

nen we kinderen het goede gedrag aanleren, welke denkvragen kun je allemaal stellen bij de 

lessen wetenschap en technologie en welke laptops of tablets gaan we kiezen om vanaf mei 

2018 in de klassen te gaan gebruiken.  

 

En we maken ons op voor Carnaval. Op de locaties hebben kinderen zich opgegeven om  

gekozen te worden voor de Carnavalsraad. We zijn benieuwd! 

 

Mooie dag allemaal! 

Denise 
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Toetsen 3.0 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Eerder  kreeg u bij het rapport een blad met grafieken. 

Daarin kon u de ontwikkeling zien van uw zoon of dochter per vakgebied. 

Dit schooljaar zijn wij gestart met nieuwe CITO-toetsen, namelijk de 3.0 toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, 

spelling en rekenen. 

Er wordt in de nieuwe toetsen met een nieuwe, andere maat gerekend. Het is onmogelijk om de gegevens van de vorige 

keer in een dezelfde grafiek te zetten als de nieuwe gegevens. 

Dat betekent dat de gegevens die nu gaan komen een eerste beginpunt gaan zijn voor de nieuwe grafieken. 

Omdat we wel in beeld hebben wat de ontwikkeling is van uw kind zal de leerkracht de opbrengsten van de toetsen en de 

ontwikkeling met u bespreken. Mochten er dan nog vragen zijn, stel ze gerust. 

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de reis van Brandaan. 

 

 

 

 

Foto’s en filmpjes maken tijdens vieringen 

 

Op onze school hebben we het portretrecht geregeld: samen met de ouders hebben we afspraken gemaakt of hun kind 

gefotografeerd of gefilmd mag worden om op onze op onze website te plaatsen.  

Regelmatig hebben we vieringen of feesten op school, waar ouders foto’s en/of filmpjes maken. Wij willen u graag die 

gelegenheid geven. We maken u er wel alert op om de foto’s en/of filmpjes die gemaakt worden niet te delen op het   

internet. 
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 Wetenschap en Technologie lessen op onze school 

Voor onze kleuters wil ik graag techniekkoffers maken over bouten en moeren, knopen, hard en zacht,  spiegels 

en sleutels en sloten. Daarvoor ben ik opzoek naar de volgende materialen: 

-Zoveel mogelijk verschillenden bouten en moeren, een lang stuk draadstaal (met bijpassende moeren)  

 en moersleutels. 

-Zoveel mogelijk knopen. 

-Allerlei soorten spiegels, handspiegels, een holle of bolle spiegel, make-up spiegels. 

-Sleutels, cilindersloten met sleutels en verschillende sloten zoals hangsloten en fietssloten. 

-(Staal)borstels, zachte stofjes en staalwol. 

De materialen kunnen ingeleverd worden bij de juffen, zij zorgen dan dat de spullen bij mij terecht komen. 

 

Alvast heel erg bedankt voor het mee verzamelen! 

Juf Lianne 

 

 

 

 

(Voor) lezen, ja leuk! 

 

We hebben op woensdag 24 januari de nationale voorleesdagen geopend met een beschuitje en kopje thee en 

een fijn voorleesverhaal.  In sommige groepen konden de kinderen ook in pyjama naar school komen. 

Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt je taalgevoel en vergroot je woordenschat. Maar vooral: het zorgt voor 

heel veel plezier. 

Een kopje thee erbij? Gezellig! 
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Na-schools sporten 

Op beide locaties kunnen kinderen zich steeds opgeven voor sporten na schooltijd.  

Paintbal, boksen/karate hebben we gehad en free-run wordt deze week afgesloten. Wat leuk dat er zo veel kinderen 

gebruik maken van het na-schools sporten! 

Meneer Jos en meneer Joris zijn alweer bezig met het organiseren van de volgende na-schoolse sportactiviteit.  

Meneer Jos verklapt nog niets, maar ook dat wordt weer heel leuk. Binnenkort volgt de uitnodiging. 

 

 

Carnaval op de reis van Brandaan 

We vieren dit jaar op vrijdag 9 februari Carnaval. We gaan dan allerlei leuke spelletjes doen, lekker dansen en hossen. 

Op deze dag mag iedereen verkleed naar school komen. We spreken af dat de kinderen geen nepwapens, spuitslingers 

en confetti mee naar school nemen. 

In iedere groep hebben kinderen zich opgegeven om gekozen te worden voor de Raad van Elf. En natuurlijk wordt er 

ook een prins of prinses gekozen. Wie dat zullen zijn houden we tot het laatste moment geheim. Spannend! 

We vieren op woendag 7 februari: “Doe eens raar met je haar”. En op donderdag 8 februari: “Gekke mutsendag”  

Wat een feest! 

 

Veel plezier allemaal en daarna een hele fijne vakantie  

gewenst voor iedereen! 
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