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De periode van M-toetsen is
weer aangebroken. Dat
betekent dat de leerlingen
vanaf groep 3 regelmatig een
toets maken op school. We
plannen de toetsen zo dat ze
niet teveel op één dag krijgen.
Een goede verspreiding over de
dag en week is ons doel.
Het is fijn dat de kinderen goed
uitgerust en met een goed
ontbijt in hun buik op school
komen.
Dan is concentreren het
makkelijkst.
De toetsen zijn vooral bedoeld
om te kijken waar de leerling
staat. We vergelijken vooral de
leerling met zichzelf.
Is dit de verwachting?
Heeft de leerling zich
ontwikkeld?
Waar liggen er nog
ontwikkelpunten.
Deze kunnen we als school dan
in de volgende periode weer
oppakken.

We zijn ons bewust van de
verschillende leerlingen die
in quarantaine zitten.
De Cito-toetsen worden in
ieder geval op school
gemaakt. We zoeken naar
goede momenten als deze
leerlingen weer op school
aanwezig zijn.
We streven ernaar dat voor
het rapport de toetsen
afgenomen zijn. Maar in
deze onzekere tijd met de
vraag of alle leerlingen wel
aanwezig zijn kunnen we dit
niet beloven.
De periode van toetsen zou
nu wel wat langer kunnen
duren.
We hopen op jullie begrip.
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Quarantaine en positieve besmettingen
Afgelopen week hebben we dagelijks
telefoontjes gehad van kinderen die
positief besmet zijn of in quarantaine
moeten. De klassen zijn maar deels
gevuld en veel kinderen werken thuis.
We doen ons best om zo snel mogelijk
de materialen klaar te leggen en te
schakelen. U kunt zich voorstellen dat
dit niet altijd dezelfde dag lukt. We
proberen ook zoveel mogelijk de
leerlingen te betrekken bij de lessen.
Maar het is niet altijd mogelijk om
alle instructies digitaal mee te laten
doen.

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Om zowel kinderen te begeleiden
fysiek op school als thuis online in een
combinatiegroep is een flinke klus.
U zult begrijpen dat dit niet altijd
helemaal lukt.
Uiteraard proberen we de leerlingen
er zoveel mogelijk bij te betrekken.
Met vragen kunt u altijd terecht bij de
leerkracht.
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Van woensdag 26 januari t/m 5
februari zijn de Nationale
Voorleesdagen. Speciaal hiervoor is
een prentenboeken top 10
samengesteld, waarbij het boek
‘Maar eerst ving ik een monster’
gekozen is tot prentenboek van het
jaar. Hoewel de campagne gericht is
op het voorlezen van kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen, vinden
wij voorlezen voor alle leeftijden
belangrijk. Voorlezen heeft niet
alleen een positieve invloed op de
taal- en leesvaardigheid, het
vergroot ook het plezier in lezen en
de kennis van de wereld.

Er wordt zelfs gesteld dat je er een
leuker mens van wordt, omdat je je
leert inleven in anderen. Reden
genoeg dus om te blijven voorlezen,
ook als je kind al zelf kan lezen. Wij
besteden hier deze dagen ook extra
aandacht aan.
Op de site
Voor lezers. Door lezers. |
Hebban.nl staan voorleestips, zoals
bijvoorbeeld samen over het verhaal
praten.
Heel veel voorleesplezier toegewenst.
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