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Agenda
13 t/m 25
januari:
CITO toets
Midden afname.
19 januari:
Open Huis
10.00 – 12.30 uur
23 januari:
Start Nationale
Voorleesdagen
2019
Groep 1 naar
bibliotheek
28 januari:
Groep 8
voorlezen bij de
Snaters
29 januari:
Gorkum tv komt
op school filmen
Rekening houdend met
privacy

Open huis
As zaterdag staan de deuren van de school open. We hebben dan namelijk ons jaarlijkse Open
Huis.
Misschien heeft u het affiche al voorbij zien komen op onze Facebookpagina. Kent u nog
iemand die op zoek is naar een basisschool voor hun kind(eren)? Help ons mee reclame
maken!
Locatie Wielwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
tel: 0184-614313

Locatie Westwijk
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
tel: 0184-611088
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

Toetsperiode
Vanaf maandag 14 januari 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.
Foto’s kerst en sint
De foto’s van de sint viering en de kerst viering + musical staan
op de website. Hier kunt u de foto’s eventueel ook bestellen.

Oproep luizenmoeder
Wij zijn hard op zoek naar een aantal luizenmoeders voor in de bovenbouw.
Bent u beschikbaar om na iedere vakantie een uurtje of 2 te helpen met het controleren van de
haren in de groepen 5/7, 7 en 8? Dan kunnen we uw hulp heel hard gebruiken.
U kunt zich opgeven via de luizencoördinator Meike: meike.schalk@stichtingovo.nl
Spaaractie
In de grote hal vindt u weer een grote bak om te sparen voor DCN
geleidehonden.
Hierin kunt u het volgende kwijt:
doppen, dekseltjes, bierdopjes, lege cartridges en ouder mobieltjes.
Spaart u weer met ons mee?

Locatie Wielwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
tel: 0184-614313

Locatie Westwijk
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
tel: 0184-611088
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

