
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 7. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op met je woorden”. 
 
 

2. Het onderzoek naar de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten (NSCCT)  

 
In leerjaar 4, 6 en 8 zal op donderdag 14 oktober een cognitieve capaciteitentest 
worden afgenomen: de NSCCT.  
 
Waarom een onderzoek naar de cognitieve capaciteiten?  
 
Gedurende elk schooljaar vinden meerdere toets-momenten plaats. De resultaten 
van de toetsen geven de leraar informatie over de mate waarin een leerling de 
aangeboden leerstof beheerst op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling, taal en rekenen.  
Soms blijkt dat een leerling herhaling van de leerstof nodig heeft omdat hij of zij meer 
tijd nodig heeft om zich de aangeboden leerstof eigen te maken. Ook kan het 
gebeuren dat een leerling juist minder tijd nodig heeft in vergelijking met zijn of haar 
leeftijdgenoten om de leerstof te verwerken en uitbreiding met andere leerstof 
wenselijk is. Ook komt het voor dat een leerling minder goede resultaten behaalt dan 
hij of zij zou kunnen en daarmee onder zijn of haar niveau presteert. De leraar kan 
met deze informatie het onderwijs nog beter op uw kind afstemmen.  
Om het leerstofaanbod en de begeleiding van kinderen goed af te kunnen stemmen 
op hun leermogelijkheden, is een inschatting nodig van wat er van kinderen verwacht 
kan worden als het gaat om hun cognitieve capaciteiten. Dit is een inschatting die de 
leerkracht kan maken op basis van hetgeen de leerling in de klas laat zien, maar 
daarnaast kan een ‘second opinion’ zinvol zijn in de vorm van een capaciteitentest.  
 
De test wordt op school afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog van  
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Onderwijs Advies. De afname vindt groepsgewijs plaats en zal ongeveer anderhalf 
uur in beslag nemen. De test bestaat uit een aantal korte opdrachten die een beroep 
doen op het redeneren in woorden, redeneren met getallen en redeneren met 
voorstellingen. De test meet géén schoolvorderingen en extra oefenen is dan ook 
niet nodig.  
 

De ouders/verzorgers van de leerlingen van de genoemde groepen ontvangen 
binnenkort een wat uitgebreider informatieformulier. 
Ook zal dan aan hen toestemming gevraagd worden de test bij hun kind(eren) af te 
nemen. 
 
Voor de goede orde: de leerlingen, waarvan de ouders/verzorgers hebben 
aangegeven dat hun kind(eren) niet aan de test mogen deelnemen, zullen de test 
niet maken.  
 
 

3. Een vervelende zaak 
 
Sinds vrijdag 1 oktober loopt er in unit 2 een heel erg verdrietige jongen rond. 
De reden: afgelopen vrijdag zijn zijn Pokemonkaarten door iemand meegenomen, 
zonder dat hij daarvoor toestemming voor heeft gegeven. 
 
Afgelopen vrijdag hebben de collega’s van unit 2 geprobeerd te achterhalen wie dit 
heeft gedaan. 
Ook hebben zij uitgebreid gezocht naar de Pokemonkaarten. 
E.e.a. heeft helaas geen resultaat opgeleverd. 
 
Aan u als ouders/verzorgers wil ik vragen met uw kind(eren) over deze zaak te 
spreken en vooral te kijken of uw kind “ineens” over een boek met Pokemonkaarten 
beschikt, terwijl dat eerder niet het geval was. 
Mocht dit zo zijn, dan kunt u het boek met de kaarten ANONIEM naar de school 
brengen, door het in de brievenbus te stoppen. 
 
Dit alles wetend, is het een goede zaak uw kind(eren) de komende tijd geen 
waardevolle spullen mee naar school te geven. 
 

4. Schoolfruit 
 
We zijn weer ingeloot. Dat betekent dat onze leerlingen vanaf week 46 (15 t/m 19 
november) tijdens de kleine pauze (en waarschijnlijk op woensdag, donderdag en 
vrijdag) weer drie keer per week gratis fruit (en soms groente) krijgen. 
Tot de tijd verwachten wij dat u uw kind(eren) alle werkdagen van de week zelf een 
gezonde pauzehap mee geeft. 
M.i.v. week 46 hoeft dat dus nog maar twee dagen per week. 
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5. De schoolfotograaf 

Wij verwachten dat alle foto’s van de leerlingen deze week op school worden 

afgeleverd; vervolgens worden deze aan onze leerlingen meegegeven 

 

6. De Kinderboekenweek i.c.m. het project 

Vorige week zijn alle groepen met “het project” gestart. 

Het thema van het project i.c.m. met de Kinderboekenweek luidt: Worden wat je wilt”. 

De komende weken zal er in alle groepen van de school over dit onderwerp 

gesproken en gewerkt worden. 

De projectperiode wordt afgesloten met een “openavond”. 

Deze “openavond” wordt digitaal verzorgd: in alle groepen worden filmpjes van 

allerlei activiteiten gemaakt. Van alle filmpjes wordt vervolgens één geheel gemaakt. 

Deze film wordt via de mail naar u toe gezonden; u kunt het dan bekijken op een 

voor u geschikt tijdstip. 

 

7. Openmorgen 

 

Op dinsdag 26 oktober a.s. is er een “open morgen”. 

Tussen 8.45 uur en 10.15 uur kunt u dan de school binnenlopen om even in de 

groepen te kijken en sfeer te proeven. 

Ook kunt u, als dat wilt, een gesprekje hebben met de schoolleiding of IB ér. 

Deze zijn in school aanwezig en als u vragen heeft kunt u deze bij hen kwijt. 

Natuurlijk is er ook een kopje koffie of thee. 

U bent van harte welkom. 

 

8. Kort verslag studiedag 30 september jl. 

Zoals bekend, heeft er op donderdag 30 september jl. een studiedag 

plaatsgevonden voor alle teamleden. 

Tijdens het eerste gedeelte van de dag hebben de medewerkers van de school én 

van “De Drie Ballonnen” (KDV en BSO) met elkaar gesproken over de wijze waarop 

zij ons Integrale Kindcentrum (IKC) in de komende jaren verder vorm willen geven. 

Het voert hier veel te ver om alle opmerkingen, vragen en ideeën te benoemen, 

maar duidelijk is wel dat onderwijs en opvang een grote mate van samenwerking 

nastreven. 

Aansluitend aan dit onderwerp hebben we met elkaar de eerste stappen gezet in de 

richting van een gemeenschappelijke visie op een pedagogisch-didactische aanpak. 

Wanneer deze zaken helder zijn (en dat gebeurt in de komende maanden), zullen 

we vervolgens een doorgaande ontwikkelingslijn ontwerpen en deze vaststellen voor 

kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
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Na een pauze verlieten de medewerkers van de opvang de vergadering en gingen 

de teamleden aan het werk met een externe deskundige. 

Deze meneer heeft heel enorm veel kennis van rekenmethodes, waaronder ook de 

methoden die wij in onze school gebruiken, te weten in leerjaar 1 en 2: “Met 

Sprongen Vooruit” en in leerjaar 3 t/m 8: Alles telt Q. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn aan het team een heleboel tips en trucks verstrekt om 

nog efficiënter met de genoemde methoden aan het werk te gaan .Daarbij is ook 

veel aandacht besteed aan het pedagogisch-didactisch handelen en 

klassenmanagement van de leerkrachten. 

Dit alles met het doel de rekenlessen nog beter en efficiënter te maken. 

In dit schooljaar zullen bovengenoemde zaken nog een aantal keren aan de orde 

komen. 

 

9. Batterijenbox. 

Bij de hoofdingang van de school staat sinds vandaag een batterijenbox. 

In deze box kunnen oude, lege batterijen worden gedeponeerd. 

Dat dit gebeurt, is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor de school: we 

krijgen nl. een kleine vergoeding voor elke kilo batterijen. 

 

10. De agenda voor de komende periode 

 

11 oktober 20.00: OR-vergadering 

12 oktober “Openavond” project/Boekenweek: wordt digitaal verzorgd. 

14 oktober NSCCT (IQ-test in leerjaar 4, 6 en 8)  

14 oktober 20.00: MR-vergadering 

15 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
24 oktober 

26 oktober Open morgen (nadere informatie volgt) 

27 oktober Luiscontrole 

2 november Nationaal Onderwijs Ontbijt 

8 – 12 november Week van de Mediawijsheid 

11 november Leerlingenraad 

15 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

15 november Start schoolfruit (waarschijnlijk vanaf woensdag 17 november) 

17 november Kom in de klas 

23 november 20.00 uur: MR-vergadering 

25 november Schoen zetten 

26 november Ontwikkelingsverslag leerjaar 8 wordt meegegeven 

29 nov. t/m 3 dec 10-minutengesprekken: niet verplicht; wél verplicht voor 
leerjaar 8 

3 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

7 december 20.00: OR-vergadering 

8 december 9.00 – 11.00: Opa/Oma-morgen 

15 december Foute kersttruien-dag 
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22 december Kerstviering 

23 december Kerstontbijt of -lunch. 
Om 15.00 uur start voor alle leerlingen de kerstvakantie. 
Deze duurt tot en met zondag 9 januari 2022 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

Hoewel we eerst nog een weekje moeten werken, wens ik u (en uw kind(eren) vast 

nu een fijne en gezellige herfstvakantie toe, 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 

Tenslotte nog een berichtje van “onze” combinatiefunctionaris: 

 


