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8 februari Open dag voor nieuwe kleuters. 

13 februari Margedag, alle kinderen vrij. 

14, 15 en 16 februari Verwijzingsgesprekken groep 8 

17 februari Carnavals disco 

20 februari t/m 26 

februari 

Voorjaarsvakantie 

28 februari en 9 maart Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Vanuit de Oudervereniging 

De penningmeester van de oudervereniging vraagt u, indien u de contributie nog niet 

heeft overgemaakt, dit zo snel mogelijk te doen. Mocht u gespreid willen betalen dan mag 

dit ook, maar maak dan in ieder geval het eerste deel reeds over. 

De oudervereniging zorgt ervoor dat we op school, behalve les geven, hele leuke 

activiteiten kunnen organiseren. Een aantal daarvan zijn al geweest en binnenkort staat 

het Carnavalsfeest weer voor de deur. Dit alles kost geld en daarvoor is het binnenkomen 

van de contributie dan ook noodzakelijk. 

 

Indien u de contributie om welke reden dan ook niet kan betalen, neem dan contact op 

met juf Ans, zodat zij samen met u naar een oplossing kan zoeken. 

 

Wijziging schooltijden 

Naar aanleiding van een opmerking van mij in een eerdere Nieuwsbrief heb ik meerdere 

vragen gekregen over eventuele wijziging schooltijden. Om geen ruis op de lijn te krijgen, 

wil ik in alle openheid vertellen wat de huidige stand van zaken is. Het team heeft aan het 

begin van dit schooljaar de wens uitgesproken om de overstap te maken naar het  

5-gelijke-dagen model. Helemaal als we dit in Veendam met alle scholen zouden kunnen 

bewerkstelligen.  

Daarop ben ik samen met de directeur van de Westerschool gaan sparren en hebben we 

gekeken waar alle scholen nu staan, welke impact dit heeft op de kinderopvang en op de 

voorzieningen binnen Veendam. 

In december hebben we een overleg gehad met alle directeuren in Veendam om dit 

bespreekbaar te maken. Sommige scholen waren zelf ook al aan het overwegen naar 

andere schooltijden te gaan, maar er waren ook scholen bij waar dit onderwerp nog nooit 

op de agenda had gestaan. Uiteindelijk hebben alle directeuren zich positief uitgesproken 

over een gezamenlijke wijziging, maar wilde iedereen dit wel eerst terugleggen bij de 

teams die het ook moeten dragen. Begin maart zal hierover een uitslag bekend zijn. 
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Als blijkt dat we met voldoende scholen de overstap zouden kunnen maken, dan 

organiseer ik een ouder informatie avond, waarbij we ook de kinderopvang zullen 

uitnodigen voor nadere informatie over kosten en mogelijkheden.  

Daarna wordt uiteraard ook uw mening gevraagd en volgt een ouderraadpleging. Op 

basis van de ingewonnen informatie zal ik dan wel of niet een voorstel tot wijziging doen, 

waarop de MR uiteindelijk instemmingsrecht heeft. Dit traject zal uiterlijk 1 mei afgerond zijn.  

 

Boomtoesten 

Om leerlingen te kunnen volgen in hun ontwikkeling gebruiken we binnen onze school 

diverse instrumenten.  

Zo werken we bij de kleuters met het volgsysteem van Pravoo en hebben we bij de 

groepen 3 t/m 8 twee instrumenten. We werken met Zien! een instrument om het 

welbevinden en de betrokkenheid in kaart te brengen en daarnaast nemen we toetsen 

af.   

Bij iedere methode zijn toetsen die we inzetten om te kijken wat het kind beheerst van de 

pas aangeboden stof. Daarnaast nemen we methode-onafhankelijke toetsen af, die los 

van wat er in de methode is aangeboden, meet wat een leerling beheerst. Hiervoor 

gebruikten we tot dit jaar de CITO toetsen.   

Onze CITO toetsen waren aan vervanging toe en vorig jaar hebben we  besloten om 

breder te kijken bij de aanbieders op de markt voor methode onafhankelijke toetsen. We 

kwamen als team uit bij de toetsen van BOOM uitgeverijen. We hebben in juni ook een 

aantal toetsen uitgeprobeerd om te kijken of dit aan sloot.   

Voordeel van de BOOM toetsen is dat ze dat meten wat je wilt weten. Dus bij rekenen 

gaat het om rekenen en zijn de toetsen veel minder talig en minder lang. De toets voor 

spelling past ook beter, omdat dit gaat in de vorm van een dictee zoals we normaal ook 

toetsen.  

De BOOM toetsen kennen echter minder vaste afname momenten dan CITO en kun je dus 

anders inzetten. Op advies van de adviseurs van BOOM hadden we er voor gekozen om 

de toetsen in november en maart af te nemen. In plaats van januari en juni. Hierdoor zou je 

zelf als leerkracht nog eerder kunnen handelen als dit nodig mocht zijn.  

De toetsen die we in november hebben afgenomen zijn echter niet goed afgenomen, we 

hebben een te moeilijke toets afgenomen voor de leerlingen bij bepaalde vakken. De 

leerkrachten kwamen hier zelf achter en daarop is contact gezocht met de uitgever. Het 

blijkt dat we foutief waren geïnformeerd.  

Om toch de gerealiseerde groei van de leerlingen (groepen 4 t/m 7) goed in beeld te 

kunnen brengen gaan we daarom, waar dat nodig is in februari de juiste blokken van de 

BOOM toetsen afnemen. Voor de groep 3 en 8 zijn de toetsen sowieso later in het jaar.   

Om deze resultaten mee te kunnen nemen in de rapportgesprekken zullen deze daarom 

iets later zijn dan u van ons gewend bent.  

 

 

Nieuws van het team 

 

 

 



 

Overig nieuws 

Valentijnsparty kinderdisco Wijkvereniging 

Sorghvliet  

Op vrijdag 10 februari organiseert de 

wijkvereniging Sorghvliet weer de populaire 

Valentijnsparty in Zalenverhuur Sorghvliet. De 

kinderdisco is een groot succes. De disco is 

speciaal voor kids van Veendam en omstreken 

vanaf 7 jaar. Tijdens de Valentijnsdisco kunnen de 

kids op de foto met hun “best friend forever” in 

een speciaal ingerichte hoek. Ook zal de discozaal 

aangekleed zijn met het thema Valentijn. De 

dresscode is rood en/of wit! 

Elke kinderdisco lopen er rond de twintig 

vrijwilligers rond om alles in goede banen te 

leiden. Ook deze keer worden er foto’s genomen 

die de kids dan terug kunnen zien op Facebook. 

De deuren gaan open om 19:00 uur en zal duren tot 21:30 uur. 

Nieuws uit de groepen 

Kleuterbouw: 

Beste ouders/verzorgers,  In de voorjaarsvakantie (20-24 februari) wordt de collectie 

boeken van Boekenpret gewisseld. Dit betekent dat de komende weken alle geleende 

boeken ingeleverd moeten worden op school.  

Wilt u uw kind het geleende boek mee naar school geven? Graag komende week 

inleveren (6-10 februari). Mocht dat niet lukken, dan kan het ook nog de week erna (13-17 

februari).   

Let op! Uiterlijk voor de voorjaarsvakantie inleveren!  

Het ruilen van de collectie betekent dat uw kind tot aan de voorjaarsvakantie geen boekje 

te leen krijgt. Na de vakantie starten we weer met een nieuwe collectie boeken.  Alvast 

bedankt voor uw medewerking.  

NB. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om naar school te komen, wilt u het boek dan 

aan een andere ouder meegeven? Alvast bedankt!   

 



 

 

 

 

 

 

Informatie Tropiqua past zwemlespakket aan 

Start EasySwim zwemles 

Tropiqua biedt per 1-1-2017 een nieuwe zwemlesvariant aan, namelijk zwemles 

conform de EasySwim methode. In deze lesmethode staat de intrinsieke motivatie 

van het kind samen met veel zwemplezier centraal. Er zal meer gedifferentieerd les 

worden gegeven. De groepen zullen regelmatig worden opgesplitst. De ene helft 

zal gaan werken met stuurkaarten en veel materialen en de andere helft zal 

samen met de zwemonderwijzer werken aan de techniek. De intensiteit van de 

zwemles zal hierdoor toenemen. Deze zwemlesmethodiek zal hierdoor goed 

aansluiten bij de onderwijsmethodiek die in het basisonderwijs wordt toegepast. 

Voor de veiligheid zullen alle kinderen een EasySwim Pro drijfpak ontvangen.  

Overige veranderingen in de zwemles: 

 EasySwim zwemles nu ook in het weekend 

 Een zwemlespakket met ABC diplomagarantie. U krijgt van ons de garantie 

tot en met het C diploma voor een vast bedrag 

 Wij hebben een leerlingvolgsysteem om de vorderingen te volgen 

 7 Dagen per week gratis zwemmen als hij/zij deelneemt aan de zwemles- of 

het PeuterSurvival programma  



 

Start PeuterSurvival 

Tropiqua biedt per 1-1-2017 het PeuterSurvival programma aan. In dit programma 

gericht op peuters van 3-4 jaar leren wij uw kind zichzelf te redden als hij/zij in het 

water valt. Daarnaast worden diverse onderdelen van de zwemles, zoals 

springvormen, flipperen en drijven geoefend. Hiermee wordt op een leuke speelse 

manier de basis gelegd voor zwemslagen, waarop ze verder kunnen borduren 

tijdens de zwemlessen. Er worden vaardigheden aangeleerd om verdrinking te 

voorkomen. Het maakt niet uit of je technisch sterk naar de kant zwemt, maar dat 

je naar de kant zwemt. Ook bij PeuterSurvival zullen alle kinderen voor de 

veiligheid werken met een EasySwim Pro drijfpak.  

Voor meer informatie over de nieuwe lesprogramma’s ga naar www.tropiqua.nl 

 

 

http://www.tropiqua.nl/

