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Belangrijke	  data	  
Maandag	  6	  januari	  	  

!	  studiedag	  
Dinsdag	  7	  januari	  	  
!	  eerste	  schooldag	  2020	  	  

!	  TB1	  gaat	  naar	  Nemo	  
!	  MR	  vergadering	  
Woensdag	  8	  januari	  

!	  inloopochtend	  
!	  informatieochtend	  voor	  nieuwe	  ouders	  
	  	  

Kerstdiner	  en	  kerstfeest	  voor	  ouders	  
Dank	  aan	  alle	  ouders	  die	  heerlijke	  dingen	  
hebben	  gemaakt,	  soms	  met	  hun	  kinderen	  

samen,	  voor	  het	  kerstdiner.	  En	  dank	  aan	  de	  
OR	  en	  de	  andere	  ouders	  die	  hebben	  geholpen	  
bij	  de	  organisatie	  van	  een	  geslaagde	  

kerstborrel!	  Een	  kleine	  fotocollage	  van	  de	  
heerlijkheden	  vindt	  u	  bijgaand.	  
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Gevonden	  voorwerpen	  &	  weggeefkast	  
Vrijdag	  10	  januari	  gaan	  de	  gevonden	  

voorwerpen	  van	  2019	  naar	  een	  goed	  doel.	  Op	  
woensdag	  en	  donderdag	  en	  vrijdag	  kunt	  u	  in	  
de	  gang	  links	  kijken	  of	  er	  nog	  iets	  bij	  zit	  van	  uw	  

kind.	  
En	  als	  u	  toch	  in	  die	  gang	  staat:	  neem	  een	  kijkje	  
in	  onze	  weggeefkast!	  Leuke	  boeken,	  

literatuur,	  kinderschoenen,	  spelletjes	  –	  alles	  
om	  gratis	  mee	  te	  nemen	  –	  en	  natuurlijk	  kunt	  u	  
ook	  spullen	  die	  u	  niet	  meer	  nodig	  heeft	  daar	  

kwijt.	  Sluit	  vast	  aan	  bij	  uw	  duurzame	  goede	  
voornemens…	  
	  	  

Kunstvol	  
Kunstvol,	  een	  initiatief	  van	  het	  
JongerenCultuurfonds	  Amsterdam,	  is	  een	  

website	  waarop	  je	  alle	  creatieve	  lessen	  voor	  
kinderen	  van	  2	  tot	  18	  jaar	  in	  Amsterdam	  vindt.	  
Kan	  mijn	  kind	  bij	  ons	  in	  de	  buurt	  dansles	  

volgen?	  Waar	  kan	  ik	  naar	  muziekles?	  Kunstvol	  
laat	  zien	  hoe	  groot	  het	  aanbod	  is.	  En	  waar	  

kinderen	  van	  2	  tot	  18	  jaar	  cultuurlessen	  
kunnen	  volgen.	  Er	  staan	  al	  bijna	  200	  culturele	  
aanbieders	  op	  de	  kaart!	  Typ	  de	  postcode,	  

straatnaam	  of	  lessoort	  in	  en	  vind	  de	  leukste	  
lessen	  in	  de	  buurt:	  http://www.kunstvol.nl	  
	  

	  
	  
CITO	  Midden	  toetsen	  in	  januari	  

Een	  leerkracht	  krijgt	  de	  hele	  dag	  informatie	  
over	  wat	  een	  leerling	  kan	  en	  wat	  hij	  nog	  moet	  
leren.	  Dat	  doet	  zij	  door	  beurten	  te	  geven,	  

werk	  na	  te	  kijken	  en	  toetsen	  uit	  lesmethodes	  
af	  te	  nemen.	  Door	  daarnaast	  twee	  keer	  per	  
jaar	  de	  toetsen	  van	  Cito	  af	  te	  nemen,	  kijkt	  een	  

leerkracht	  weer	  even	  met	  een	  frisse	  blik	  naar	  
de	  leerlingen.	  In	  veel	  gevallen	  komt	  de	  
toetsuitslag	  op	  de	  toetsen	  van	  Cito	  overeen	  

met	  wat	  de	  leerkracht	  verwacht.	  In	  sommige	  

gevallen	  levert	  het	  echter	  verrassende	  
informatie	  op.	  “Hé,	  vermenigvuldigen	  en	  

delen	  gaat	  toch	  beter	  dan	  ik	  dacht.”	  Of:	  “Bij	  
spelling	  kon	  hij	  eerst	  wel	  goed	  de	  ou-‐	  en	  au-‐
woorden	  onderscheiden,	  maar	  dat	  is	  nu	  toch	  

weggezakt.”	  Juist	  dit	  soort	  informatie	  geeft	  de	  
leerkracht	  de	  kans	  om	  tijdig	  bij	  te	  sturen	  en	  
geeft	  uw	  kind	  de	  beste	  kans	  om	  zijn	  talenten	  

te	  ontwikkelen.	  Op	  onze	  website	  bij	  Links	  en	  
Downloads	  vindt	  u	  een	  informatiefolder	  van	  
CITO	  met	  meer	  informatie.	  

	  	  
Grapje	  van	  Rob	  
Gehoord	  bij	  binnenkomst:	  

Rob:	  “goedemorgen	  jongedame”	  
Jongedame	  in	  kwestie:	  “ik	  ben	  geen	  
jongedame,	  ik	  ben	  een	  meisjesdame”	  
	  

	  
	  

	  
	  


