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 Kerstgedicht 

 

 

 

 

 

Voor in uw agenda: 

 Maandag 23 december:  Kerstvakantie t/m zondag 5 januari (groep 1 t/m 8) 

 Woensdag 8 januari:   Luizencontrole alle leerlingen 

 Vrijdag 10 januari:   Opening Discoverylab 8.30 uur Kleuterplein 

     (groep 1 t/m 8 en ouders) 

 Dinsdag 21 januari:   Kleuters vrij (groep 1-2) 

 Maandag 10 februari:  Deze week adviesgesprekken groep 8 

 Dinsdag 11 februari:   Studiedag team, alle kinderen vrij (groep 1 t/m 8) 

 Maandag 17 februari:  Deze week ouderkijkweek (groep 1 t/m 8) 

 Dinsdag 18 februari:   Koffieochtend voor ouders 

 Vrijdag 21 februari:   Carnaval groep 1 t/m 8, Rapport 1 mee 

 

Afsluiting 2019 

Wat een geweldige afsluiting van 2019 hebben we met elkaar gehad. Eerst de kerstviering in de kerk. Alle 

kinderen waren mooi aangekleed en sommige kinderen hadden zelfs lichtjes in hun haar. Er werd mooi en 

goed gezongen en de juffen en meesters hadden zelfs een kerstfilm opgenomen. Vanochtend hebben we 

met elkaar gezellig gegeten bij een knapperend haardvuur. De ochtend werd afgesloten met een gezellige 

kerstmarkt, oliebollen en iets te drinken om het nieuwe jaar alvast in te luiden en het oude jaar af te 

sluiten. 

 

Bedankt! 

Via deze weg willen we alle ouders, en met name de OR, enorm bedanken voor het organiseren en 

regelen van de afgelopen feesten en activiteiten. Pepernoten zijn gekocht, cadeautjes ingepakt, de hal en 

klassen versierd en een leuke afsluiting van het jaar 2019 is geheel verzorgd voor jong en oud.   

Zonder al deze hulp hadden we er niet zo’n geweldige en gezellige tijd van kunnen maken voor de 

kinderen. 
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Kerstkaarten voor eenzame ouderen (groep 3 en 4) 

Hoe leuk zou het zijn als Apeldoornse ouderen ineens allemaal een 

kerstkaartje krijgen tijdens de feestdagen. Stel je eens voor dat je de 

feestdagen helemaal alleen doorbrengt. Voor veel ouderen is dit de 

realiteit.  

Om ervoor te zorgen dat ze deze kerst iets minder eenzaam zijn, 

hebben groep 3 en 4 meegedaan aan de kerstkaartenactie van 

"indebuurt Apeldoorn". Een grote envelop vol met prachtige 

getekende en geknutselde kerstafbeeldingen en kerstwensen hebben 

we afgeleverd bij de redactie. 

We zijn erg trots op onze kinderen. Ongetwijfeld zal er bij vele 

ouderen met kerst een glimlach op het gezicht verschijnen bij het 

ontvangen van onze mooie kerstwensen.   

 

ASK-theater Peter Pan 

Twee leerlingen van onze school hebben dit jaar mogen schitteren in de musical Peter Pan. Tije uit groep 

8 en Pip uit groep 7 hebben meerdere middagen en avonden in het theater gestaan. Groep 5 t/m 8 heeft 

de musical ook mogen bekijken. De klas van Tije heeft gekeken toen Tije moest optreden en de klas van 

Pip heeft gekeken toen Pip moest optreden. Heel fijn dat het ASK-theater hier rekening mee heeft kunnen 

houden want het is natuurlijk wel heel gaaf om je klasgenootje live te zien optreden. Hieronder schrijven 

Tije en Pip zelf nog een stukje over hun ervaring: 

 

Hallo allemaal, 

 

Wij deden mee aan de voorstelling Peter Pan. Waarschijnlijk hebben jullie ons wel gezien in het Orpheus 

theater. Wij hadden de rol van Michieltje. Wij hebben gevlogen, dat vonden wij echt vet cool. Achter de 

schermen ging het niet altijd goed, het was altijd grappig. Bij het liedje ‘Elfjes bestaan’ was het 

piratenschip al opgebouwd en daar achter hielden wij een gekke party. We hopen volgend jaar weer mee 

te doen en hopelijk vonden jullie het een leuke voorstelling. 
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Jaarverslag 

Elk jaar wordt het schooljaar geëvalueerd. Daarbij wordt o.a. gekeken of de gestelde doelen zijn behaald, 

wat de tevredenheid is van ouders en leerlingen, wat de opbrengsten zijn en welke scholing de 

medewerkers eventueel hebben gevolgd. Het is een kleine greep uit wat het team, al dan niet samen met 

ouders, vorig jaar heeft bereikt. We mogen met elkaar trots zijn op de behaalde resultaten van het 

afgelopen schooljaar. In de bijlage vindt u het jaarverslag als leesbaar pdf-bestand. 

 

 

Toetsen 

We nemen gedurende het schooljaar meerdere methodegebonden toetsen af bij de kinderen. Deze 

toetsen geven de leerling en de leerkracht inzicht of de behandelde stof wordt beheerst. 

Bij alle vakken die bij ons op school worden gegeven, hoort een methode. Aan het eind van ieder lesblok 

volgt een toets, de methodegebonden toets. Deze toetsen en de resultaten uit de lessen vormen samen 

een beoordeling. Deze beoordeling komt op het rapport te staan van uw zoon/dochter. 

 

Naast de methodegebonden toetsen werken we ook met het Cito-leerlingvolgsysteem. Met behulp van 

deze methode-onafhankelijke toetsen krijgen wij informatie over resultaat en vaardigheid van het 

geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau vergeleken met alle deelnemende scholen in 

Nederland. Zo kunnen wij aandachtspunten formuleren en – waar nodig – maatregelen treffen om ons 

onderwijsaanbod op de diverse niveaus te verbeteren. De resultaten worden bijgehouden in het 

geautomatiseerde Cito-leerlingvolgsysteem (Cito LOVS). 

 

 

De resultaten van de methode-gebonden toetsen en de Citogegevens komen niet altijd overeen. Bij 

methode-gebonden toetsen worden alleen net behandelde onderdelen getoetst. Bij een Cito-toets 

daarentegen worden verschillende onderdelen getoetst en ook onderdelen die nog niet aan bod zijn 

geweest. Dit om meer inzicht te krijgen in de verschillende niveaus. De analyses die per leerling worden 

gemaakt naar aanleiding van de Cito-toetsen, geven een goed beeld in welke categorieën/onderdelen een 

leerling nog extra ondersteuning nodig heeft en hoeveel de leerling in vaardigheid is gegroeid. De te 

geven begeleiding wordt vervolgens in een groepsplan beschreven en hier wordt in de groep naar 

gehandeld. De Cito-toets heeft geen beoordelende functie maar een signalerende functie. 
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Na de kerstvakantie staat er een toetsperiode gepland van de niet-methodegebonden toetsen, de 

zogeheten Citotoetsen. Als alle toetsen zijn afgenomen worden de toetsen ingevoerd en zullen we binnen 

het team de resultaten en de vervolgstappen bespreken. Begin februari sluiten de leerkrachten de oude 

plannen af en verwerken de resultaten in nieuwe plannen voor hun groep. De volgende toetsen staan 

gepland voor januari/februari: 

 

Technisch lezen groep 3 t/m 8 

Begrijpend lezen groep 5 t/m 8 

Spelling groep 3 t/m 8 

Rekenen & wiskunde groep 3 t/m 8 

Studievaardigheden groep 8 

Taalverzorging groep 8 

 

Parnassys ouderportaal 

In Ouderportaal kunt u de resultaten van zowel de methodegebonden toetsen als de niet-

methodegebonden toetsen (Cito) inzien. Bij de methodegebonden toetsen staat een cijfer en achter de 

toetsen van Cito staat een niveau-aanduiding; I t/m V. Om snel te zien hoe een leerling scoort ten 

opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito deze niveau-indicaties ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt 

door de toets af te nemen bij een grote groep leerlingen in Nederland. 

Voorheen werd gebruik gemaakt van de niveau-aanduiding A t/m E. In het bijgevoegde plaatje kunt u 

zien wat het verschil is tussen beide niveau-aanduidingen. Als school hanteren wij de I t/m V-aanduiding. 

Deze niveau-aanduiding geldt alleen voor de toetsen die van Cito zijn. Wij nemen ook nog andere toetsen 

af die niet van Cito zijn. Zij hebben geen I t/m V-aanduiding. 

 

Ouderbrief Hemel en Aarde 

Beste ouders, 

 

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gingen de afgelopen weken over geschenken. Dat 

past goed bij de decembermaand, de tijd voor cadeautjes en aandacht voor elkaar. Het is heerlijk om te 

geven en te ontvangen, iemand blij te maken en zelf blij verrast te zijn met hoe een ander aan je denkt. 

Reden genoeg om met de kinderen eens stil te staan bij wat geschenk kan zijn, wat een geschenk voor 

jou en een ander doet.  

 

Een geschenk is niet alleen een cadeautje dat je online, bij de Action of een speelgoedwinkel koopt. Een 

moment van aandacht, lieve woorden, een handgebaar, het kunnen allemaal geschenken zijn. Voor wie er 

oog voor heeft zit een dag vol met geschenken.  

 

Geven en ontvangen 

Een geschenk geef je of ontvang je. Op het eerste gezicht is het allerleukst om te ontvangen, maar de 

meeste volwassenen weten ondertussen hoe mooi het kan zijn om iets te geven. Met de jongste kinderen 

verkennen we uitgebreid hoe het is om iets weg te geven en te krijgen, maar ook voor de oudere 

kinderen is dit een boeiende vraag.  

 

Bijzondere geschenken 

In veel levensbeschouwelijke tradities bestaan verhalen en rituelen rondom bijzondere geschenken. Zo is 

er het verhaal uit de bijbel over koning Salomo, die een wens mag doen van God. Hij wenst wijsheid. In 

andere lessen gaan we het hebben over het geven van een offer. Met een offer geef je iets van jezelf aan 

God. Soms een klein symbolisch geschenk, maar soms ook iets heel waardevols. Zulke 

levensbeschouwelijke geschenken komen in de lessen aan de orde.  

 

Kerstmis 

In deze weken hebben we ons voorbereid op Kerst, dat we samen vieren. Ook in het kerstverhaal worden 

geschenken gegeven. Natuurlijk door de wijzen uit het Oosten, die wierook, mirre en goud schenken aan 

de pasgeboren Jezus. Maar ook over de geboorten van Johannes en Jezus, die beide op een wonderlijke 

manier verlopen en die door hun ouders zo als een bijna ongelooflijk geschenk werden ervaren. 
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Onder mijn kerstboom liggen dit jaar 

Geschenken voor iedereen 
Doosjes menselijke warmte 

Zakjes vol geduld, liefde en respect 
In mooie papiertjes gehuld 

Aan ieder takje een wens 

Eenieder vindt er wat 
De een wat minder pijn 

De ander minder geweld 
En sommige zijn blanco 

Daar is het de gedachte die telt 
Verder brand ik een kaarsje 

Dat het iedereen goed zal gaan 
Het kost me niets en ik kan blijven geven 

Ik hoop dat je er blij mee bent 
Al is het maar voor even ….. 

 

 

 


