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Geboren 

In de kerstvakantie zijn, op 27 decem-
ber, zijn Tom en Evan geboren.  
De jongens kwamen wat vroeger dan de 
bedoeling was, waardoor ze nog erg 
klein zijn. Ze moeten daarom nog een 
tijdje in het ziekenhuis blijven. Daar wor-
den ze goed verzorgd. Gelukkig groeien 
ze goed. Als ze groot en sterk genoeg 
zijn mogen ze naar huis.  

Nu genieten we nog even in het zieken-
huis en strakjes lekker thuis. 

 
Groetjes van juf Ilona 

 

Jarigen in de week  van  
10 t/m 23 januari 
Raoul gr 1/2 b 
Seth gr 1/2 d 
Quincy gr 4 
Jasmijn gr 4 
Thijs gr 1/2b 
Valentijn gr 5/6 
Beau gr 4 
Alina gr 1/2d 
Margarita 1/2a 
Adam gr 1/2 a 
Lizzy gr 5/6 
Juf Yvonne  

Speciale vermelding: 

Oeps.. Jaylyne was jarig op 20-12  
We hopen dat je een leuke dag hebt 

gehad! 

 

Juf Michelle is zwanger, zij is 
nu ongeveer 14 weken.  

Leuk nieuws.. 
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Cito afname 

Eind januari beginnen de groepen 3 t/m 7 weer met de afname van de cito toetsen. Met 

deze toetsen volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen op de langere termijn.   

Na elk aangeboden blok van de methode krijgen de leerlingen een toets die kijkt of de stof 

van die periode goed is aangekomen. Mocht dit niet het geval zijn, helpen wij de kinderen 

de periode erna om deze doelen alsnog te behalen. Soms gaat dat proces heel snel, soms 

heeft dat wat langer de tijd nodig.  

Met de afname van de citotoetsen wordt er gekeken naar de kennis die een leerling over een langere periode 

heeft opgedaan. Er wordt dan gekeken naar de vaardigheidsscore. Per niveau moet elk kind zijn eigen benodig-

de groei behalen.  Met die groei kunnen we vaststellen of een leerling de afgelopen periode voldoende heeft 

geleerd.   

Vaak geven kinderen aan dat ze de toets heel moeilijk vinden. Dit komt omdat je alle 

soorten niveaus toetst en van elk kind wilt weten wat het kan. Voor een leerling die 

bijvoorbeeld een IV of V scoort zijn bepaalde vragen best heel lastig. Belangrijk is dat 

de kinderen weten dat er ook vragen tussen zitten voor leerlingen die deze vragen 

wel goed kunnen beantwoorden en dat niet iedereen deze vragen goed hoeft te 

hebben. Wij besteden hier ook altijd aandacht aan in de klas. We proberen de leer-

lingen wel te stimuleren deze vragen wel te beantwoorden, soms lukt het beter dan 

ze denken. 

Woordenschattoets 

Met ingang van dit schooljaar is er een nieuwe woordenschat toets beschikbaar. De vorige toets waren veelal 

verouderde woorden en gaf ons weinig inzicht in de woordenschatontwikkeling. De nieuwe toets heeft zich op 

meerdere fronten ontwikkeld, daar zijn wij heel blij mee! Deze nieuwe toets zullen wij digitaal gaan afnemen in 

alle groepen.  

Nieuwe leerlingen 

Shamere gr 1/2 b 

Gabriela gr 1/2 d 

Evy gr 1/2 d 

Joshua gr 1/2a 

Yfke gr 1/2 b 

Het is alweer eventjes geleden, maar de bollen zitten al 
lekker in de grond. In het voorjaar kunnen we weer 
genieten van een bloeiende schooltuin. 

Bollen 



 
 
 
 
 

GGD flits resultaten kindermonitor 

Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder. 

In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het onderzoek 
de kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen 
in onze regio is veel informatie gekomen. 

Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten spe-
len. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. Gemeenten, scho-
len en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheids-
beleid. Wil je meer weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie zijn te vinden 
in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen daar ook de resultaten van de 
afzonderlijke gemeenten. 

Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind? 
De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD Kennemerland via 023
-7891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl. 

Ben je al bekend met MeerWaarde? MeerWaarde is een 
welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer. Wekelijks hebben 
we Pluspunt, een inloopspreekuur waar je terecht kunt 
voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsac-
tiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening zoals 
bijvoorbeeld: 
  
• Ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen 
• Hulp bij persoonlijke problemen 
• Vragen over opvoedsituaties 
• Sociale en recreatieve activiteiten in de om-
geving 
• Vrijwilligersactiviteiten in de buurt 
• Dagactiviteiten in de buurt 
• Hulp bij het invullen van formulieren 
• Ondersteuning bij administratie 
• Hulp bij het organiseren van een activiteit voor uw straat 
of buurt 
  
Wees welkom bij onze Pluspunten. Kijk voor informatie 
over de locatie en de tijden op:  
https://www.meerwaarde.nl/pluspunten 

Meerwaarde Kom je bewonderen? 

Eindelijk is het zo ver! Een nieuw kalenderjaar, 
dus tijd voor een mooie verandering op ons 
sportgebied. Want zeg nou zelf, de (te) grote 
blauwe shirts met lange mouwen en de sport-
sokken waar geen rek meer in zit, zijn wel toe 
aan vervanging.  Samen met Leon van Dijk 
van clubkledingwinkel.nl, tevens vader van  
Jaycee-Lee (gr3) en Nino (gr1/2C) hebben wij van 
de OR prachtige tenues ontworpen voor De Wil-
gen.  

Na flink wat jaren een klein bedrag hiervoor op-
zij te zetten, is het ons gelukt om met een paar 
weekjes de tenues in huis te hebben. Wat zullen 
we uitblinken bij een volgend toernooi!! Het 
voorbeeld tenue zal wel al vanaf donderdagmid-
dag te zien zijn in de 
aula. Kom je het ook 
even bewonderen?  
 
Brenda van der Ham 
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