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Belangrijke mededeling betreffende de 
barbecue op 8 juli!!!! 
 
Ons jubileumjaar sluiten we af 
met een spetterende barbecue, waar-
voor we alle leerlingen en hun ouders 
willen uitnodigen! Aanstaande donder-
dag krijgt uw kind een brief met inteken-
strook mee naar huis. In deze brief vindt 
u alle belangrijke informatie over de or-
ganisatie van dit feest. Brief gemist? 
Vraag ernaar bij de leerkracht! 

 
  

Jarigen deze week 6 juni-12 juni 
Elena Spierenburg (9) 
Mex Hajou (6) 
Levi Kurum (9) 
David van Ooijen (9) 
Fleur de Bruijn (10) 
 
Jarigen volgende 
week 
13 juni-19 juni 
Dean Dors (11) 
 
 

Cito en vaardigheidsscores, hoe zit dat nu precies? 

Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn de kinderen bezig aan de Cito toetsen voor het einde 
van dit schooljaar. Bij het rapport krijgt u zoals bij het 1e rapport de uitslagen en grafie-
ken die bij deze toetsen horen.  Voor u als ouders is dit wellicht even zoeken wat dit be-
tekent, vandaar hieronder een korte uitleg. 
 
Uw kind heeft een Cito toets gemaakt, daar komt een score uit. Deze score wordt omge-
zet in een vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore is te vergelijken met eerdere en 
toekomstige toetsen die zijn of worden gemaakt. De normering voor de toetsen worden 
jaarlijks door Cito aangepast. Dit doen zij op basis van de resultaten van het voorgaande 
schooljaar. Op het rapport ziet u alleen een Romeins cijfer (I-V), dit is een vertaling van 
de vaardigheidsscore. Op de grafieken die zijn toegevoegd kunt u de vaardigheidsscore 
zien.  
Elk kind presteert op zijn of haar niveau. Wat wij belangrijk vinden is de vaardigheids-
groei. Voor elke overgang van toets (bijv. M4-E4) is er een vaardigheidsgroei vastgesteld 
die de kinderen moeten behalen. Op die manier kun je zien of een kind geprofiteerd 
heeft van het aanbod. Aan de hand daarvan kijken wij naar ons aanbod en stellen we dat 
af op wat de kinderen nodig hebben. 
De Cito toetsen meten wat een kind de afgelopen periode (4-5 maanden) heeft geleerd. 
De methode toetsen meten wat een kind in dat blok heeft geleerd. Het kan dus zijn dat 
er een verschil zit in de resultaten op de methode gebonden toetsen en de resultaten 
van de Cito toetsen. Kinderen moeten kennis van een tijdje terug nog steeds weten toe 
te passen.  
Mocht u vragen hebben over het interpreteren van de Cito resultaten, bent u altijd wel-
kom bij de groepsleerkracht of bij Christianne Steetskamp. 
 
Met vriendelijke groeten, Christianne Steetskamp 
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Sportdag 21 juni 

De sportdag is op dinsdag 21 juni en deze zal rondom de school gehouden worden. De kinderen komen deze 
dag in sportieve kleding naar school. Ze krijgen van ons wat te drinken en te eten als tussendoortje. U kunt uw 
zoon en/of dochter altijd zelf wat extra te drinken meegeven.  
 
De schooltijden voor de dinsdag blijven hetzelfde en ook de TSO gaat gewoon door.  
 
 
OPROEP:  
Wie o wie kan en wil er nog helpen op 21 
juni van 8.30 uur tot ongeveer 12.30 uur? 
Geef u op bij de inschrijflijsten die aan de 

deur hangen bij de ingang van het  klaslo-
kaal. 

In kleine groepjes leren we ook bijvoorbeeld reke-
nen op de ipad. We doen oefeningen met spiege-
len, eerste/laatste, leren getallen t/m 20. We ge-
bruiken de digitale kralenplank en we leren om te 
kijken welke kleuren licht en donker zijn en we kun-
nen deze van licht naar donker op volgorde leggen. 
   
Opmerkingen van twee kinderen: 'Juf dit was heel 
erg leuk omdat we lol hadden!' en 'Juf, we mogen 
eindelijk op school met de tablet, YES!' 
 

Kamp groep 8 

Van dinsdag 14 juni tot en met vrijdag 17 juni zal groep 
8 op kamp gaan. Zij verblijven deze dagen in een echte 
trekkershut op de Veluwe onder begeleiding van juf Syl-
via, juf Ilona en meester Ricardo. De man van juf Sylvia 
zal zorgen dat de buikjes goed gevuld zullen zijn. 
Dit betekent dat er voor de groep van juf Ilona op dins-
dag een andere leerkracht zal staan. 
Wij wensen jullie een fijn kamp op het recreatiepark: 
  ”De Boshoek”. 
 

 
Zelfvertrouwen is niet aangeboren, het moet groeien. Het ene kind 
heeft het van nature, het andere kind heeft wat stimulatie nodig om 
het zelfvertrouwen te laten groeien. Als ouder kun je je kind helpen 
op dit gebied.  
 

 
Op onze website www.ggdkennemerland.nl/jeugd vindt u tips voor u als ouder  
om uw kind te laten groeien. 

Leren met de ipad 


