Memo 7
Kbs Kievitsloop
----------------------------------------------Sinterklaas op Kbs Kievitsloop
De Sint heeft Kbs De Kievitsloop toch nog bezocht dit jaar, het was even
spannend of hij wel zou komen. Gelukkig kwam de Goedheiligman en
nog wel met 3 pieten. De kinderen die op school waren hebben een
leuke dag gehad! Sinterklaas heeft de groepen 6, 7 en 8 online
toegesproken. Ook Sinterklaas gaat met zijn tijd mee, hij wringt zich in
allerlei bochten en doet alles wat mogelijk is om de kinderen te
plezieren. We hebben lekker gesnoept en cadeautjes gekregen. Dank je
wel Sinterklaas.

Inhoudsopgave
Blz. 1 Sinterklaas op school
Blz. 1 Geen inloop
Blz. 2 Kerst bij gr. 1-2
Blz. 3 BeeBots
Blz. 4 Samen beter lezen
Blz. 5 Cohortenonderzoek

Tot volgend jaar maar weer!

Agenda
9 dec. Meneer Dingeman
jarig
14 dec. MR vergadering
23 dec. Kerstviering en
memo 8
24 dec. Vrijdagmiddag zijn
alle kinderen vrijdag

Inloop op school
Vrijdag 17 december staat een ‘inloop’ gepland. U zult begrijpen dat dit helaas op dit moment niet
door kan gaan. Zodra er weer mogelijkheden zijn, zal de ‘inloop’ opnieuw gepland worden.
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----------------------------------------------Kerst bij de groepen 1-2
In de hal bij de groepen 1 en 2 is het helemaal kerst. De kleuters kunnen kerstinkopen doen, in de
Christmas shop. De kleuters gaan winkeltje spelen (rollenspel) en ze gaan rekenen met geld. Verder
mogen ze cadeautjes inpakken en spelen met de houten kerststal. De inrichting is zodanig vorm
gegeven dat het strookt met de werkelijkheid. Wederom een rijke leeromgeving voor kindgericht
kleuteronderwijs.
Daarnaast gaan de oudste kleuters van de beide
kleutergroepen met juffrouw Fleur (stagiaire PABO) aan de
slag met een kerstspel. De voorstelling wordt gefilmd voor
de ouders omdat fysiek publiek helaas niet kan.
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In de hedendaagse maatschappij wordt er steeds meer een beroep
gedaan op de kennis van de leerlingen. Zo neemt programmeren een
belangrijke plaats in.
Ook op school zijn we met programmeren bezig met behulp van BeeBots,
Bluebots en Robots.
In de groepen 1 tot en met 4 wordt er gewerkt met de Beebots. Dit zijn
kleine robots waar de kinderen met simpele handelingen een route in
kunnen programmeren die de Beebot dan vervolgens gaat afleggen. De
kinderen moeten vooraf nadenken over welke commando’s ze in moeten
voeren.
De Beebots kunnen op vele verschillende manieren worden ingezet. Met
de Sintperiode hebben de groepen ½ en 3 ervoor gekozen om te werken
met de mat met daarin kaarten. De kinderen moesten vanuit Piet of Sint
de Beebot naar verschillende plaatjes leiden die met Sint of Piet te maken
hadden.
Ze moeten hierbij nadenken, samenwerken en de juiste commando’s
invoeren. Je kunt de opdrachten hierbij ook makkelijker of moeilijker voor
de kinderen.
De Beebots (Bluebots en Robots) zullen de komende periode steeds vaker
worden ingezet binnen het onderwijs in de diverse klassen. We hopen zo
de kinderen de kunst van het programmeren bij te brengen. Mochten de
kinderen het leuk vinden, kunnen ze natuurlijk thuis hier ook mee aan de
slag. Hierbij kun je bijvoorbeeld de volgende websites gebruiken:
• https://kodekraker.watnou.nl/ (groep 1 tot en met 4)
• https://scratch.mit.edu/ (groep 4 tot en met 8)
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Aanstaande maandag 20 december gaan we weer van start met het
project "Samen Beter Lezen". Dit project is bedoeld voor de groepen
3, 4 en 5 en wordt later dit schooljaar, rondom de meivakantie,
herhaald.
Waarom Samen Beter Lezen?
Voor alle kinderen geldt hoe meer leeskilometers er gemaakt
worden, hoe vloeiender en vlotter uw kind gaat lezen! Wanneer er
bijvoorbeeld gedurende de kerstvakantie twee weken niet wordt
gelezen, kan een kind één à twee AVI-niveaus terugzakken. Dat vinden we jammer en is niet nodig.
Vandaar dat wij als school dit project organiseren. Oefening baart immer kunst.
Samen Beter lezen is een eenvoudige oefenmethode om de technische leesvaardigheid (het
verklanken van woorden en zinnen) van uw kind te verbeteren en op niveau te houden. Deze
methode is geschikt voor zowel de zwakke als de sterke lezers en u hoeft geen leerkracht te zijn! U
als ouder(s) zorgt (zorgen) voor extra oefenmomenten thuis.
Half januari zijn de Cito toetsen en de AVI leestoetsen, dit project is een goede voorbereiding hierop.
Wat houdt dit project in?
Het project houdt in dat er minimaal 4 keer per week 15 minuten, samen met een ouder of tutor
(degene die de leerling helpt bij het lezen), hardop gelezen wordt gedurende een periode van 1
maand.
Hoe werkt het?
U (of nog beter uw kind) kiest een boek dat aanspreekt. Dit mag één of twee AVI-niveaus hoger zijn
dan het niveau wat uw kind op de laatste toets heeft behaald. Dit kan een leesboek, informatieboek
of een prentenboek zijn.
Kinderen die momenteel in groep 3 zitten kunnen over het algemeen het beste boekjes lezen op het
niveau van AVI-start of AVI-M3.
Het project start op maandag 20 december 2021 en we sluiten het af op vrijdag 14 januari 2022 om
15.15 uur in de eigen groep. Normaal gesproken mag u als ouder hierbij aanwezig zijn. In verband
met het Corona-virus en de geldende maatregelen omtrent dit virus is dat op dit moment nog niet
duidelijk.
Leestechnieken
Het is belangrijk om de tekst hardop te lezen met uw kind. Zo kunt u uw kind helpen om beter te
gaan lezen:
• voorlezen – u leest de tekst rustig een keer voor en uw kind wijst de tekst mee met vinger of
kaartje
• simultaan lezen ('koor lezen') - tegelijkertijd dezelfde tekst hardop lezen
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----------------------------------------------• om de beurt lezen – om de beurt leest u een zin, alinea of pagina
• alleen lezen – uw kind leest hardop voor.
Tot slot willen we benadrukken dat het beter is elke dag 15 minuten te lezen, dan 1 keer per week
een uur.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande eventueel vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind. U doet toch zeker wel mee?

Cohortenonderzoek m.b.v. de Citotoetsen
Beste ouders/verzorgers,
Om de leerprestaties van onze leerlingen en de eventuele gevolgen daarop van de Corona periode
goed in beeld te krijgen, heeft het Centraal Bureau van de Statistiek en NRO-NCO een landelijk
“leergroei” onderzoek gestart. Scholen kunnen hieraan deelnemen door gedurende de
schoolloopbaan van uw kind twee keer per jaar de toetsresultaten via een koppeling vanuit
ParnasSys (ons leerlingvolgsysteem) naar het Centraal Bureau Statistiek (CBS) te sturen. Daar worden
de gegevens dan gepseudonimiseerd en beschikbaar gesteld aan het NRO NCO voor het onderzoek.
De scholen krijgen twee keer per jaar een statusoverzicht van hoe hun leerlingen en groepen zich
ontwikkelen. Het gaat dan niet om specifieke leerlinggegevens maar anonieme totaaloverzichten.
Mocht u niet akkoord zijn met deze uitwisseling van gegevens van uw kind, dan kunt u dit voor 6
maart 2022 aan ons kenbaar maken. De gegevens van uw kind zullen dan niet in het onderzoek
worden meegenomen. Meer informatie leest u in de bijlage 4: Informatie voor ouders over gebruik
persoonsgegevens LVS voor NCO.
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