
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLBULLETIN  

          26 januari 2018 

In deze editie:  

 Nieuwe DMT-toets 

 Oudergesprekken 

 Safe-the-date vragenlijst 

 Oproep luizenouders 

 Groenonderhoud schoolplein 

 Juf Marloes en juf Channa 

 Ouderraad  
 Nieuws vanuit de Emmaüsparochie 

 

Voor in uw agenda: 

 Begin februari adviesgesprekken groep 8 

 Donderdag 8 februari ontruimingsoefening 

 Vrijdag 9 februari Carnaval vieren op school 

 Vrijdag 23 februari rapport 1 mee naar huis 

 Zaterdag 24 februari – zondag 4 maart Voorjaarsvakantie 

 Maandag 5 maart studiedag (alle kinderen vrij) 

 Woensdag 7 maart luizencontrole 

 Oudergesprekken in de week van 12 maart 

 

Nieuwe DMT-toets 

De DMT-toets is vernieuwd en wordt bij de groepen 3 tot en met 8 momenteel 

afgenomen. Dit betekent dat we de score van deze afname niet kunnen vergelijken 

met de vorige afname. Niet alleen inhoudelijk is de toets vernieuwd, maar ook de 

normering is aangepast. Een belangrijk verschil met de vorige toets is dat hij 

nieuwe woorden bevat, waaronder schooltaalwoorden. Daarnaast zijn er meer 

woorden opgenomen. Ook is er nu meer ruimte voor het analyseren van de toets.  
 

Wat is ook al weer de DMT-toets? Met behulp van deze toets kunnen we vaststellen 

hoe goed leerlingen in groep 3 tot en met 8 losse woorden met uiteenlopende 

moeilijkheidsgraad hardop kunnen verklanken. De toets bestaat uit 3 kaarten. Elke 

kaart mag precies 1 minuut gelezen worden. 

 

Oudergesprekken 

In de week van 12 maart staan de oudergesprekken gepland. Anders dan de vorige 

keer is dat we de gesprekken verdelen over meerdere dagen. In de week vóór de 

voorjaarsvakantie ontvangt u via Parnassys een uitnodiging met een datum en tijd.  

 

Safe-the-date vragenlijst 

Op dit moment hebben we 54 reacties gekregen op onze vragenlijst over de ouderavond van 11 april. 

Alvast bedankt voor uw input. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld dan kunt u dat nog doen 

tot donderdag 1 februari. Daarna wordt de vragenlijst gesloten. 

 

Oproep luizenouders 

De werkgroep hoofdluis is op zoek naar ouders die willen helpen met de hoofdluiscontrole. Deze 

momenten staan gepland op de eerste woensdag na een vakantie. Mocht u het interessant vinden om 

mee te helpen of wilt u meer informatie over deze werkgroep dan kunt u dit doorgeven aan de werkgroep 

hoofdluis of aan de locatiedirecteur, Tamara Blijdestein. De bijdrage van deze werkgroep ervaren wij als 

school als zeer waardevol omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen of snel opsporen 

van hoofdluis. We kunnen ouders dan snel informeren zodat er actie kan worden ondernomen.  

 

 



Groenonderhoud schoolplein 

Binnenkort zal er weer onderhoud worden gepleegd aan al het groen rondom het 

schoolplein. Hierbij valt te denken aan snoeien van planten, leegscheppen van 

putjes en het opruimen van takken en bladeren. 

De grote boom van de buren zal binnenkort worden gesnoeid. Op dit moment 

hangt er nog een aantal takken los. Daarom hebben we een stuk van het plein 

afgezet zodat de kinderen daar niet spelen. 

 

Juf Marloes en juf Channa 

We zijn blij om u te kunnen vertellen dat juf Marloes na de voorjaarsvakantie haar werkzaamheden weer 

gaat hervatten. Haar bevallingsverlof is dan afgelopen. We moeten helaas wel afscheid nemen van juf 

Channa. Gelukkig mag zij binnen de stichting blijven werken als vaste invalleerkracht en zullen we haar 

wellicht nog eens terugzien op de Anne Frankschool. We willen haar bedanken voor haar inzet in groep 6 

en in de school. We gaan haar vrolijke lach zeker missen! Woensdag 21 februari is de laatste werkdag van 

juf Channa. 

 

De Ouderraad 

De Ouderraad is al weer bezig met het organiseren van een aantal activiteiten.  

Vrijdag 9 februari is er Carnaval op school en daarbij zorgen wij voor drinken en wat lekkers. 

De andere activiteit waar we mee begonnen zijn is de Koningsspelen.  

De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal 

Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem 

Alexander op 30 april 2013. 

Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terugkerend evenement, altijd op de laatste vrijdag 

voorafgaand aan Koningsdag. Noteer dus alvast in uw agenda: vrijdag 20 april! We hebben die ochtend 

veel ouders nodig om te helpen bij de spelen. Begin maart krijgt u daarover een brief. 

 

Hartelijke groet, 

De Ouderraad 

 

Nieuws vanuit de Emmaüsparochie 

Peuter/kleuterviering: Auw! Help! 

Wat doe je als je gevallen bent? Dan roep je om hulp en wil je een kusje of een 

pleister op je zere knie. In de Bijbel staat ook een bekend verhaal over iemand 

helpen. We gaan met de kleintjes luisteren naar het verhaal van de Barmhartige 

Samaritaan. Tijdens het doe-moment gaan we mooie pleisters maken.  

De volgende keer dat je dan valt, heb je een hele mooie pleister voor op je zere 

knie! En denk je misschien weer even terug aan dit verhaal... 

Zondag 28 januari om 10.00 uur in het Emmaüshuis naast de Onze Lieve 

Vrouwe Kerk Stationsstraat 13. Of start in de kerk en ga na het welkomstwoord 

met ons mee naar de peuter/kleuterviering. Welkom namens de werkgroep peuterkleutervieringen. 

 

Mariska Litjes Kind/jeugdwerker Emmaüsparochie 

Voor in de agenda: 11 februari om 12.00 uur “de Boekenkast”: kindervertelviering in de dagkapel van de 

Onze Lieve Vrouwe Kerk.  

 

Kinderkoor: Zing je mee?  

In de Onze Lieve Vrouwe kerk hebben we een gezellig clubje kinderen bij elkaar die met veel plezier 

zingen onder leiding van Elni Vaassen. Maar hoe groter het koor, hoe mooier dat is! Het kinderkoor zingt 

regelmatig bij Boekenkastvieringen en gezinsvieringen en gaat in juni meedoen met een musical.  

Wil uw kind meezingen? Meld je dan bij Elni Vaassen elni.vaassen@planet.nl of 

kindenkerk@rkapeldoorn.nl. Repetities zijn op vrijdagavond van 18.30- 19.30 uur in het Emmaüshuis.  

 

Leren over de Bijbel en de katholieke kerk 

Geloofsopvoeding is niet meer zo’n vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding dan u wellicht van uw 

eigen jeugd of cultuur gewend bent. Mist u dit? Laat uw kind dan meedoen met de Bijbellessen die  iedere 

eerste zaterdag van de maand van 15.00-16.00 uur gegeven worden in het Emmaüshuis.  

We werken met de methode “Licht op ons pad”. In elke les staat een Bijbelverhaal centraal maar er is ook 

ruimte voor (creatieve) verwerking en het leren over rituelen, gebeden en gewoonten in de katholieke 

kerk. De Bijbellessen zijn voor kinderen van 5-12 jaar. Kosten: 6 euro (voor werkboek).  

Data: 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli.  

Belangstelling: stuur een e-mail naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl of kom gewoon langs! 
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