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Agenda
Zaterdag 19 januari:
Open Huis 10:00-12:30

Cito midden (januari 2019)
Vanaf deze week worden in de groepen 2 t/m 8
CITO-toetsen afgenomen. We merken dat sommige kinderen
en ouders dit een spannende periode vinden. Dat is eigenlijk
helemaal niet nodig. Het is voor ons als school vooral een
moment om te kijken waar we staan t.o.v. het landelijk
gemiddelde. Doen we het in vergelijking daarmee goed? Zijn
er vakken die beter kunnen, wat vraagt dit van ons? Daarbij
kijken we ook naar de ontwikkeling van de kinderen. Zijn de
kinderen in het afgelopen half jaar gegroeid? Als de
ontwikkeling stagneert bekijken we welke aanpassingen nodig
zijn. Helpt een andere aanpak of is extra ondersteuning nodig?
De resultaten van de CITO toetsen worden weergegeven in de scores A t/m E. Wij kijken verder
dan alleen deze score. Daarbij stellen we ons vragen als: past deze score bij het kind? Is het
kind voldoende gegroeid? Juist deze laatste vraag is de laatste jaren steeds belangrijker
geworden. Een kind dat een E-score haalt, maar prima is gegroeid profiteert dus goed van ons
aanbod. Een kind dat een A-score haalt, maar nauwelijks groeit heeft wellicht een andere
aanpak nodig. Een kind dat een C-score haalt, maar nauwelijks groeit heeft misschien wel op
bepaalde gebieden ondersteuning nodig. Tijdens de rapportgesprekken die in week 8 gepland
worden, zullen we de ontwikkeling van uw kind met u bespreken.

Steun DCN Geleidehonden
Namens Lisanne van Houwelingen hebben we in de hal een bak staan
om doppen, dekseltjes en bierdopjes in te leveren. Cartridges en oude
mobieltjes mogen trouwens ook! Hiermee wordt er geld opgehaald om
een pup op te leiden tot geleidehond. Helpt u mee?
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Ouder + aanhanger/bus gezocht
We zijn op zoek naar een ouder of familielid die het ziet zitten om 10 kantoorstoelen weg te
brengen naar de milieustraat. Hiervoor is wel een aanhanger of busje voor nodig! Onze stoelen
zijn dringend aan vervanging toe en moeten dus afgevoerd worden.
Wie heeft er tijd om voor ons een keertje te rijden? Dat zou geweldig zijn!
Graag een reactie naar: gabrielle.vanderhel@stichtingovo.nl of per telefoon: 0184-611088

Klusgroep
Deze week zijn we gestart met een proefperiode tot de
voorjaarsvakantie met een klusgroep. We hebben de opa van
Bente (gr. 5), mijnheer Joop Verhoeff, bereid gevonden om
wekelijks begeleiding te geven aan een groepje leerlingen
waarbij de praktische vaardigheden centraal staan. ‘Meester’
Joop heeft veel ervaring in de bouwwereld en verzorgt al lange
tijd de klusjes binnen onze school.
Binnen het huidige onderwijs is het belangrijk dat wij voor
leerlingen, die vooral praktisch leren, een leeromgeving creëren
die passend is bij hun onderwijsbehoefte en aansluit bij hun
mogelijkheden! Dit is voor ons dus een prachtige uitdaging om
te kijken of wij ze hier weer nieuwe vaardigheden mee aan
kunnen leren.
We kunnen nog wel wat materialen gebruiken, dus mocht u nog
iets hebben liggen…..
 Stekker met draad en fitting (voor het maken van lampen)
 Scharnieren
 Materialen voor een insectenhotel (rietstengels, houtplanken,
boomstammetjes, gaas, kleine stenen potjes, dik touw, etc.)
 Overige leuke materialen: ijzeren ringetjes, vleugelmoertjes,
pootjes, klosjes, houten knijpers, etc.
 mooie restant stukken hout, balkjes, plankjes, stokken.
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