14 januari 2016
Agenda:
Woensdag 20 januari: voorlichting Maaike Rekers Smarties training
Maandag 6 en dinsdag 7 februari: winterrapportgesprekken

Sova: Ik heb respect voor anderen
Reminder: Smarties Training
Op woensdag 20 januari om 12.30 zal Maaike Rekers een uitgebreide presentatie geven voor de
ouders over hoogbegaafdheid in de praktijk en de Smartie-training. Iedereen die geïnteresseerd is, is
van harte welkom op de Nolensstraat.
Parkeren Noorderhavenkade
Vanuit de verenigingen van eigenaren van de woningen aan de
Noorderhavenkade is het verzoek gekomen om met hen rekening
te houden voor wat betreft parkeeroverlast. Enkele ouders zetten
bij het brengen of halen van de kinderen de auto niet netjes in een
parkeervak, maar schuin op de stoep.
Vanuit de school ook een vriendelijk verzoek aan voor wie het
betreft: wilt u rekening houden met de bewoners van de
Noorderhavenkade!
Inschrijfprocedure Voortgezet Onderwijs
Bij deze Nieuwsbrief vindt u een bijlage "Informatiebrochure voor ouders / verzorgers van kinderen
uit groep 7 en 8".
In deze brochure wordt uitgelegd hoe de inschrijvingsprocedure voortgezet onderwijs voor het
komende schooljaar in zijn werk zal gaan. De meeste informatie zal bij u bekend zijn; op de
informatie avond aan het begin van het schooljaar en ook op de voorlichtingsavond over het V.O.
eind november heeft u vast al veel gehoord. Toch kan het fijn zijn om alles nog eens op uw gemak na
te lezen.
Belangrijke data voor ouders en kinderen uit groep 8 zijn:
Week 2 en week 3: Afname toetsen van het Cito Leerlingvolgssysteem
Week 7: Adviesgesprekken. Tijdens dit gesprek ontvangt u de benodigde papieren voor de
inschrijving op de middelbare school van uw keuze.
Week 9, 10 en 11: Eerste aanmeldronde V.O. van 1 tot en met 16 maart. In deze periode moet uw
kind schriftelijk worden ingeschreven op de school van uw keuze.
Week 16: Afname van de Centrale Eindtoets op 19, 20, 21 april
Mocht u vragen hebben over de schoolkeuze of de aanmeldprocedure dan kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind of bij Juf Arwen, de intern begeleider.

Citotoetsen
Zoals u misschien al heeft gemerkt zitten we weer middenin de toetsperiode van Cito toetsen.
Gedurende twee weken maken de kinderen de methode-onafhankelijke toetsen op het gebied van
spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen.
De methodetoetsen die regelmatig gedurende het jaar worden afgenomen zijn bedoeld om vast te
stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij
door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is. De halfjaarlijkse toetsen van Cito hebben
echter een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen
vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling
van uw kind nauwkeurig. De resultaten van de Cito toetsen worden in de hogere groepen
ook gebruikt om het uitstroom niveau voortgezet onderwijs mede te bepalen.
Hoe uw kind de Cito toetsen heeft gemaakt krijgt u te horen bij het Wintergesprek in week 6.
Mocht u vragen hebben over de Cito toetsen dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij
Juf Yvonne en Juf Arwen, de intern begeleiders.
Houtsnippers
Vrijdag 11 december zijn er houtsnippers gestort
voor het schoolplein voor de Nolensstraat.
Dankzij de hulp van veel ouders en vrijwilligers
zijn deze heel snel over de tuin verdeeld.
Speciale dank hierbij aan Eva Bes en de
vrijwilligers van Groenpool-Noord! De tuin is er
enorm door opgeknapt.

Mijn sport = Voetbal
Mijn naam is Sil uit groep 7B NOL en ik voetbal bij www.vvhwd.nl
Op maandag en woensdag trainen wij en op zaterdag spelen wij een wedstrijd.
Het leukste aan voetbal vind ik zelf bepalen wat je doet. Het zou leuk zijn als er nog meer kinderen
van Daltonschool De Margriet bij onze club komen, omdat het een kleine club is en super leuk is!

