Maandbrief februari 2019

Agenda
4 februari
5 februari
6 februari
6 februari
8 februari
11 februari
11 februari
12 februari
14 februari
21 februari

- start nieuwe 0 groep
- spreekuur JGT van 8.30 – 9.00 uur
- Bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur, Kleipettenlaan 290
- schoonmaakavond aanvang 19.30 uur
- crea bovenbouw
- weekopening onderbouw
- gesprekken keuze VO groep 8
- gesprekken keuze VO groep 8
- studiedag alle leerlingen zijn vrij
- spreekuur JGT van 15.00 – 15.30 uur
- spelletjesmiddag kleuters
22 februari - de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie
- alle groepen zijn ’s middags vrij
25 februari – 1 maart
- voorjaarsvakantie
3 maart
- eerste schooldag, nieuwe maandbrief

In en rond de school
Op maandag 7 januari was er een studiedag voor alle personeelsleden binnen de hele
vereniging in de Voorhof. Het was een nuttig samenzijn, waar we veel met elkaar en van
elkaar geleerd hebben. De hele dag waren er bijeenkomsten over executive functies.
Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die
nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'.
Ze helpen bij alle soorten taken.
Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies worden
ook wel de uitvoerende aandacht genoemd.
Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten:
• Impulsbeheersing.
• Concentratie.
• Flexibiliteit.
• Prioriteiten stellen.
De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en
vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet
mogelijk. Het was een inspirerende, gezellige en nuttige studiedag.
De eerste weken na de kerstvakantie hebben de
luizenmoeders alle groepen weer gecontroleerd, hartelijk
dank daarvoor. Wilt u alstublieft zelf ook blijven controleren,
want er waren in sommige groepen weer neten gevonden.
Alleen wanneer we allemaal alert zijn, lukt het om ze buiten
de deur te houden. Er zijn luizencapes op school verkrijgbaar
voor 11 euro.
Graag wil ik wijzen op het halen en brengen van de kinderen. Veel ouders parkeren aan
de overkant bij de Burgt en laten dan de kinderen oversteken en naar school lopen of
wachten in de auto tot de kinderen uit school komen. Het is het beter om de kinderen
zelf even over te zetten of op te halen. Wellicht is parkeren achter de Burgt en even naar
school lopen een nog veiligere optie……

a.s. Woensdag houden wij een schoonmaakavond, via Parro wordt u benaderd.
Er zijn deze maand weer scholendiensten op zondag 9 februari, onze school is dit jaar
i.v.m. omstandigheden niet aan de beurt.
Op donderdag 14 februari hebben wij op onze school een studiedag. We gaan aan de slag
met de uitkomsten van de CITO toetsen en werken aan ons nieuwe schoolplan. Alle
leerlingen zijn die dag vrij.
Met vriendelijke groeten, Albert Heus

Start 0 groep
A.s. maandag 4 februari start de nieuwe 0 groep. Op maandag, dinsdag en
vrijdagmorgen staat juf Elsa voor de groep en woensdag en donderdag juf Rosanne.
Van harte welkom en wij wensen alle kinderen en de juffen een fijne tijd op onze school!

Inschrijving nieuwe leerlingen
De afgelopen weken is er veel gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om nieuwe kinderen op te geven. Wij
danken deze ouders voor het in ons gestelde vertrouwen.
U kunt nog opgeven tot 21 februari.

Citotoetsen
Vanaf maandag 21 januari t/m vrijdag 8 februari worden
er in alle klassen weer de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem
(LVS) afgenomen. Dit is een serie landelijke toetsen die elk half jaar
wordt afgenomen. Bij diverse vakgebieden wordt bekeken hoe de
kinderen zich in de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Natuurlijk
houden de leerkrachten ook tussentijds de vorderingen van uw kind
bij, maar bij de toetsen van het LVS wordt ook een vergelijk gemaakt
met leeftijdsgenoten in heel Nederland. De grafieken met de
uitkomsten van de toetsen zullen we weer toevoegen in de
rapportmap die uw kind in maart mee naar huis krijgt. Als de
resultaten voor ons reden zijn om eerder met u te overleggen, dan
hoort u dat uiteraard van ons.

Voorleesdagen
Momenteel worden de Nationale Voorleesdagen weer gehouden.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel
en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er “De
Nationale Voorleesdagen”. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen.
Ook op de koningin Wilhelminaschool zullen we hier aandacht aan besteden. De
afgelopen week konden alle kinderen kiezen bij wie ze een voorleesverhaal wilden gaan
luisteren.

Cursussen na schooltijd.
Dinsdag 22 januari hebben alle kinderen weer een
schrijven van factor W ontvangen waarin allerlei leuke
cursussen en sportactiviteiten na schooltijd worden
aangeboden. U kunt uw kind voor een gering bedrag
inschrijven voor bijv. toneel, muziek, dans etc. U kunt
inschrijven via de site van http://www.welzijnskwartier.nl/

Gezelschapsspellen
Het is voor u goed om te weten dat het
spelen
van
gezelschapsspellen
een
ontzettend goede manier is om de
executieve functies van uw kind te
versterken. Met het spelen van spellen
kunnen leerlingen leren omgaan met het
maken van fouten. Ze moeten een plan
bedenken en onthouden. Ze leren flexibel
te zijn (De tegenstander doorkruist mijn
plan, dus moet ik het aanpassen). Ze moeten reflecteren op hun eigen handelen (Waar
ging het verkeerd? Wat had ik anders kunnen doen?). Daarnaast worden de leerlingen
behoorlijk op de proef gesteld als het gaat om emotieregulatie en respons-inhibitie (Kun
je tegen je verlies? Wat deed je toen het niet lukte? Kun je op je beurt wachten? Kun je
rustig overleggen?) Al deze vaardigheden worden getraind als je spellen speelt. Veel
plezier!

Gevraagd
Het komt regelmatig voor dat kinderen in de onderbouw een ongelukje hebben. Wij
hebben op school wat setjes kleding die we dan gebruiken om de kinderen te
verschonen. Helaas komen deze setjes vaak niet meer naar school terug. Wanneer u nog
schoolsetjes thuis heeft, wilt u deze dan a.u.b. weer inleveren. Wanneer u nog kleding
heeft die wij kunnen gebruiken, dan mag u deze ook afgeven, b.v.d. de kleuterjuffen.

Sluiting Dubbelburg
De Dubbelburg locatie Rijnsburg gaat per 1 augustus sluiten. Sommige ouders hebben
ons al benaderd met de vraag of hun kinderen op onze school geplaatst kunnen worden.
Binnen de vereniging hebben wij afgesproken dat we de aanmeldingen op het bestuurs
bureau verzamelen en dan gaan kijken waar er na 1 augustus plaats is. Tussentijds
worden er geen kinderen aangenomen.

Eindtoets groep 8
Alle basisscholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om de leerlingen van groep 8 een
eindtoets te laten maken. Scholen kunnen daarvoor kiezen uit vijf geaccrediteerde
toetsen, de afname daarvan moet in de periode tussen 15 april en 15 mei plaatsvinden.
De afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van de Centrale Eindtoets Cito. Vanwege
de groeiende ontevredenheid over de omstandigheden tijdens de afname vorig jaar van
enkele scholen binnen de PCBO, waaronder De Koningin Wilhelminaschool, is binnen het
management team (MT) van de PCBO gesproken over de mogelijke overstap naar een
andere aanbieder. Op schoolniveau is onderzocht wat de mogelijkheden en voorkeuren
zijn. De uitkomsten van dit vooronderzoek zijn besproken binnen het MT van de PCBO en
naar aanleiding van dat gesprek is besloten dat elke school zelf mag besluiten welke
toets gebruikt zal worden. Scholen zijn niet langer verplicht de Centrale Eindtoets Cito af
te nemen.

Op onze school hebben meester Chris, de intern begeleider en meester Albert Heus het
aanbod van de verschillende aanbieders met elkaar vergeleken. Eind november kregen
we het bericht dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets van Cito in 2019 niet
beschikbaar is voor scholen doordat het systeem onvoldoende stabiel is om een goede
afname van de toets te garanderen.
Daarom hebben wij besloten om met ingang van dit schooljaar 2018-2019 de eindtoets
aftenemen van Route 8.Deze toets wordt al ruim 5 jaar op vele scholen in de omgeving
gebruikt.
Hieronder staan onze redenen om
over te stappen op een deze
aanbieder:
De Eindtoets Route 8 is adaptief
op vraagniveau. Dit betekent
dat de moeilijkheid van elke
vraag wordt aangepast aan de
vaardigheid van de leerlingen.
Juist beantwoorde vragen leiden
tot moeilijkere vragen en vice
versa. Dat betekent dat de
leerlingen
niet
gefrustreerd
worden met te moeilijke opgaven en niet gemakzuchtig worden door te makkelijke
opgaven: de toets biedt maatwerk. Door dit adaptieve karakter zal de uitslag zo goed
mogelijk in beeld brengen wat de leerling kan.
 De eindtoets van Route 8 neemt ongeveer drie uur in beslag. Natuurlijk worden alle
kinderen goed voorbereid op deze toets.
 Route 8 hanteert een andere weergave van een score dan we gewend zijn van de
Eindtoets van Cito. U krijgt t.z.t. hier uitleg over via de leeswijzer van Route 8.
 In de bijlage vindt u een ouderbrief van Route 8.
 Wij hebben met meerdere scholen die de afgelopen jaren zijn overgestapt contact
gezocht en zij zijn unaniem zeer tevreden.
Groep 8 doet medio februari mee aan het normeringsonderzoek van Route 8, zodat de
leerlingen kunnen kennismaken met de digitale toets omgeving en de school een
systeemtest kan uitvoeren. De afnamedatum van de eindtoets zal op maandag 15 april
2019 zijn.


Puberbeurs
Pubers worden zelfstandig en hebben een duidelijke
mening. Maar pubers zijn ook op zoek naar zichzelf.
Voor veel ouders kan opvoeden in die periode een
uitdaging zijn.
Om ouders en professionals te informeren en te
inspireren, organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin op 5 februari een informatiebeurs over het
opvoeden van pubers (10-16 jaar). Ook geeft
theatergezelschap ’t Lev u deze avond op
humoristische en inspirerende wijze een andere kijk in
de wereld van pubers. Dit doen zij aan de hand van
een interactieve theatervoorstelling.
De toegang is gratis. Wilt u zich wel aanmelden? Dit kan via: cjgkatwijk@ggdhm.nl

Drinken en fruit
Elke woensdag is het fruit en waterdag.
Fijn om te zien is dat steeds meer kinderen ook op
de andere dagen water drinken en fruit eten. Dit is
echt veel gezonder!

Godsdienst
Week 06 ■ 04/02 - 08/02
Thema: Kan ik jou helpen?
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een
zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten
nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus
laat zien wat God voor mensen doet.
Week 07 ■ 11/02 - 15/02
Thema: Onveilig
Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen
die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van Jezus
komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw
wordt betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de
vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties
zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg
dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het
Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.
Week 08 ■ 18/02 - 01/03
Thema: Kijk maar goed!
Johannes 9: 1-41
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het
verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde
man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze
het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal?

