Oudernieuwsbrief januari 2017
SO Het Mozaïek Onderbouw
Speenkruidpad 2, 7601 CT Almelo
School van :

AGENDA:
Januari:
24-01: Koffieochtend olv Grietje Faber (let op: deze datum is veranderd, stond gepland op 17-01)
25-01: Start Nationale Voorleesdagen en kind-woensdag
26-01: Attendiz brede studiedag (alle kinderen vrij)
17-02: Verkleedmiddag
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar. De nieuwsbrief staat ook op onze website. Tips en ideeën voor deze
nieuwsbrief zijn van harte welkom op het volgende mailadres, judy.broekhuis@attendiz.nl
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u van de leerkracht bijna dagelijks informatie uit de groep via Klasbord.
Indien u zich hiervoor nog niet hebt aangemeld, kunt u hierover contact opnemen met de leerkracht. Ook op
Facebook (SO Het Mozaiek onderbouw) plaatsen wij regelmatig leuke berichten over het reilen en zeilen bij
ons op school.
Gelukkig Nieuwjaar
Allereerst wil ik graag iedereen namens het hele team nogmaals een goed 2017
toewensen. We hopen dat iedereen heeft mogen genieten van een fijne kerstvakantie.
Gelukkig zijn alle kinderen weer gezond en wel terug op school.
Cito-toetsen voor kleuters
Op Het Mozaïek onderbouw nemen wij twee keer per jaar, in januari en mei, Cito-toetsen Taal en Rekenen af
voor alle kleuters die een half jaar of langer onderwijs volgen.
De Cito-toetsen zijn onafhankelijke toetsen en geven ons een mooi beeld van het ontwikkelingsniveau van uw
kind. De toets gegevens worden gebruikt om bepaalde ontwikkelingsbehoeften op te sporen voor een nog
betere begeleiding en ondersteuning van uw kind, maar ook om ons onderwijs telkens verder te verbeteren.
Het afnemen van de toetsen gebeurt via de computer. De kinderen ervaren de afname als een leuk
computerspelletje waarbij ‘Primo’ hun telkens helpt en vertelt wat ze moeten doen. Naast deze
onafhankelijke toetsen zijn de observatiebevindingen van de leerkracht net zo belangrijk. De leerkracht zal in
zogenoemde peilkaarten taal en rekenen aangeven in hoeverre de aangeboden doelen wel of niet zijn
behaald.
Taal voor kleuters:
Taal voor kleuters is onderverdeeld in een toets voor groep 1 en 2. In de toets voor de jongste kleuters zijn
opdrachten opgenomen over de woordenschat en het kritisch luisteren. De toets voor de oudste kleuters
bevat verder nog opdrachten over klank en rijm, eerste en laatste woord horen, schriftoriëntatie en de
auditieve synthese.
Terugkoppeling:
De resultaten van de eerste ronde Cito-toetsen én de observatiebevindingen van de leerkracht worden in
week 11 met u besproken tijdens een 20-minutengesprek. U wordt hiervoor door de leerkracht uitgenodigd.
De resultaten kunnen aanleiding geven tot het maken van een aanpassing in het groepsplan of
Ontwikkelingsperspectief van uw kind. Ook dit zal dan met u worden besproken.

Schoolfotograaf
Maandag 16-01 komt de schoolfotograaf bij ons op school. Alle kinderen mogen dan op de foto. U heeft
hiervoor een aparte brief ontvangen. Wilt u voor vrijdag a.s. kenbaar maken of u ook een foto wilt laten
maken met broertjes en of zusjes? De foto’s voor broertjes en zusjes worden vanaf half negen gemaakt. U
hoort vrijdagmiddag de exacte tijd hiervoor.
Koffieochtend 24-01
De koffieochtend van 17-01 is verplaats naar 24-01. Op 17-01 is Grietje Faber namelijk verhinderd, waarvoor
onze excuses.
Nationale Voorleesdagen 25-01 t/m 03-02.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt
het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters
en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als
doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te
bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. Uiteraard besteden wij op
school ook volop aandacht aan de deze Nationale Voorleesdagen. Het
Prentenboek van het jaar 2017 is: De kleine walvis. Volgt u de komende
periode Klasbord en Facebook, er zullen regelmatig leuke berichten
verschijnen rondom dit thema en prentenboek.

…door volgen en sturen naar opbrengst en groei…!

so-onderbouw.hetmozaiek-attendiz.nl

judy.broekhuis@attendiz.nl

