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Agenda
FEBRUARI
1. 8:45-10:30 Open
Inloop
2. Oudergesprekken
groepen 3 t/m 7
3. Oudergesprekken
groepen 3 t/m 7
4. ‘s middags
Canavalsfeest
Leersaam MR
5. Groep 2 t/m8 vrij
(studiedag team)
15. Controle hoofdluis
26. Info 7
MAART
2. Oversteek parcours
Groepen 1-2
4. groep 2 vrij
14. GMR
22. 19:30 MR
23. Lentefeest
24. Info 8
Muzische middag 2
25. Goede Vrijdag
28. 2e Paasdag
29. Gr. 1 t/m 8 vrij
Studiedag team
Jarigen deze maand:
Juf. Moenja
juf. Suzanne

SCHOOLJAAR 2016-2017
Wij gaan een start maken met het
indelen en verdelen van de kinderen in de groepen 1-2 voor het
nieuwe schooljaar.
Wordt uw zoon of dochter volgend
jaar 4, of kent u in uw omgeving
kinderen die 4 worden?
Zij kunnen op De Toverlaars
aangemeld worden!

Wist u dat?
De afspraak op ‘t Voortouw is dat
het schoolplein voor ouders vanaf
12.05u en vanaf 15.05u toegankelijk is.
Bent u een keer wat vroeger dan
vragen wij u vriendelijk om buiten
de poort te wachten.

Hartelijk gefeliciteerd!
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Voorleeswedstrijd 2016
Zaterdag 23 januari was het spannende moment daar voor Lex van
Haperen, om mee te doen aan de
Voorleeswedstrijd van Etten-Leur.
Met 11 medekandidaten streed hij
mee voor Voorleeskampioen van
Etten-Leur.
Lex was wel een beetje zenuwachtig, maar toen hij eenmaal aan de
beurt was en voor ging lezen, ging
het heel erg goed.
Het publiek luisterde aandachtig.
Na hem kwamen nog 6 kandidaten. Het was dus nog wel even
spannend voor hem en het publiek
wie de winnaar zou worden.
Helaas is Lex niet de voorleeskampioen van Etten-Leur geworden, maar we zijn wel ontzettend
trots op hem!

Goed gedaan Lex!
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Nieuws vanuit de OV
Het nieuwe jaar is weer een paar weken op weg en als OV hebben we in
deze weken niet stil gezeten.
Afgelopen woensdag hebben we tijdens de Toverlaarsdag de verjaardagen
van alle leerkrachten gevierd. Het was een feest voor groot en klein.
Na de gezamenlijke viering in de grote gymzaal met veel gezang en cadeaus van en voor elke klas hebben de kinderen in hun eigen klas genoten van drinken en lekkere koeken.
En de Toverlaarsdag is nog maar net achter de rug en de carnaval staat
as donderdag al weer voor de deur. Ook hier zijn we de laatste weken
druk mee geweest.
We hebben enthousiaste inschrijvingen voor de optocht binnen gekregen,
de dj heeft zijn platen weer uit het stof gehaald en iedereen is druk denkend hoe verkleed te gaan dit jaar.
Wij kijken er naar uit.

Wist u dat….
…. De afscheidscadeaus voor groep 8 voor het einde van het jaar al gekocht zijn
…. We voor het oversteekparcours nog steeds hulpouders zoeken?
…. Onze fotografen tijdens activiteiten tegenwoordig ook te herkennen
zijn aan een geel laarsje

Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie
en voor degene die gaan carnavallen:
ALLLLAAAAAAAFFFF
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CITO toetsen
In alle groepen worden deze maand de citotoetsen afgenomen. U kunt de resultaten van uw kind zien op het rapport
in februari.
Verschil methodetoetsen en methode onafhankelijke
toetsen.

In de maand januari worden CITO toetsen afgenomen
bij de leerlingen van groep 2 t/m groep 8. De toetsen
van CITO zijn methode onafhankelijke toetsen. Naast
deze toetsen nemen we ook regelmatig methodetoetsen af. Toets resultaten van zowel methodetoetsen als de methode
onafhankelijke toetsen, zijn dus een middel om in beeld te krijgen hoe uw
kind functioneert op school.
De methodetoetsen zijn beheersingstoetsen. Er wordt in deze toetsen
nagegaan of de aangeboden stof beheerst wordt. CITO toetsen zijn
methode onafhankelijke toetsen. Er wordt in deze toets niet getoetst wat
uw kind de afgelopen weken geoefend heeft, maar wat uw kind in algemene zin beheerst. Dat betekent bij spelling bijvoorbeeld dat niet 1 of 2
geoefende regels aan bod komen, maar alle regels die uw kind tot nu toe
aangeboden heeft gekregen. Vaak komt er zelfs nog meer aan bod (wat
nog niet aangeboden is in de groep), zodat ook de heel goede leerling
kan laten zien wat hij/zij kan.
Meerwaarde afname methode onafhankelijke toetsen (CITO)
Doordat er gekeken wordt wat uw kind in een langere periode geleerd
heeft, wordt duidelijk hoeveel leerstof hij/zij onthoudt. Dit verklaart ook
waarom er een verschil kan ontstaan tussen het resultaat bij de CITO
toets en de methodetoetsen. Ook worden niet de specifiek geoefende
voorbeelden getoetst. Zo wordt zichtbaar of uw kind de geleerde kennis
in andere situaties kan gebruiken.
Score op de CITO toetsen
Bij de CITO toetsen wordt de uitslag omgezet in een letterscore van A tot
en met E en Romeinse cijfers I t/m V. De interpretatie van deze scores
wordt toegelicht in de bijlage van het eerste rapport.
Toetsen op maat
Op basis van eerder gemaakte toetsen, kan een leerkracht samen met de
IB-er beslissen om een kind een toets op niveau te geven. Bij leerlingen
met erg lage score is het voor de betrouwbaarheid van de toets uitslag én
voor de motivatie van de leerling beter een toets te kiezen die aansluit bij
zijn/haar functioneringsniveau. De toets op maat biedt betere informatie
voor de leerkracht. (naast fouten wordt ook duidelijker wat de leerling
wel beheerst) De score wordt afgezet op eenzelfde schaal zodat we,
ondanks dat er een toets op een lager niveau is voorgelegd, de groei
gewoon kunnen volgen. De afname van een toets op een ander niveau
heeft geen consequenties voor hetgeen wordt aangeboden in de klas. De
ouders van de leerlingen die een toets op maat krijgen aangeboden worden op de hoogte gebracht door de leerkracht. In de rapportgesprekken
zal a.d.h.v. de toets uitslag de groei in vaardigheid worden besproken.

OPROEP: VERKEERSOUDER GEZOCHT!!!
OPROEP: Verkeersouders gezocht!!!
Monique van Praat (mama van Sanne en Jelle) is al een aantal jaren de
verkeersouder voor De Toverlaars. Inmiddels zitten haar kinderen in de
groepen 7 en 8 en daarom zal dit schooljaar haar laatste jaar als verkeersouder zijn.
Wij zijn op zoek naar mensen die het verkeersouder-stokje van haar
kunnen overnemen.

Het verkeersouderschap houdt het volgende in:
- aanspreekpunt zijn voor ouders en leerkrachten met betrekking tot de
verkeerssituatie rondom de school
- meedenken en adviseren over dezelfde verkeerssituaties van het
schoolteam en andere betrokkenen
- overleggen met gemeente, de Toverlaarswerkgroep en de Voortouwverkeerswerkgroep om de verkeerssituatie rond de school veiliger te maken en veilig te houden
Mocht u interesse hebben of meer informatie willen dan kunt u contact
opnemen via info@toverlaars.nl

De Toverlaars heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel vorig jaar voor het
10e jaar op rij mogen ontvangen!
Wat het label betekent kunt u teruglezen
op http://www.bvlbrabant.nl
“Samen gaan we voor Seef!”
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Carnaval

Nog een paar weken en dan is het weer carnaval! Dus tijd voor ouders om na te
denken hoe de kinderen
verkleed zullen gaan en niet te
vergeten hoe ze geschminkt worden.
Om ouders met het laatste te helpen, hebben we heel handig meer dan 40
schminkvoorbeelden op onze site staan. Ze kunnen hele
coole, schattige, mooie schmink-voorbeelden vinden via de link:
http://www.kidsproof.nl/Breda/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeeldenkinderrecepten/Schminkvoorbeelden
We zijn benieuwd naar alle mooie
creaties! Alvast veel plezier met de viering op school en een fijne vakantie gewenst.
Met vriendelijke groet,
Asja van Hooijdonk
http://www.kidsproof.nl/Breda/
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App
Momenteel is er veel overlast van hondenpoep op de stoep naast
het schoolplein. Hierbij een app om dit probleem onder de
aandacht te brengen bij de gemeente.
http://www.buitenbeter.nl/apps/
De BUITEN BETER app is te downloaden bij de:
App Store, Google Play, Windows Market, BlackBerry
App World en
Nokia OVI Store.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open de buiter beter app.
Maak een duidelijke foto van het probleem dat
je tegengekomen bent.
Geef de locatie op.
Selecteer een probleem uit de lijst.
Geef bij omschrijving eventueel aanvullende
informatie.
Druk op versturen en de melding gaat gelijk
door naar de gemeente.

Schoolvakanties 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Laatste vrijdagmiddag schooljaar
Zomervakantie

22 okt. t/m 30 okt. 2016
24 dec. 2016 t/m 8 jan. 2017
25 febr. t/m 5 mrt. 2017
14 april 2017
17 april 2017
27 april
22 april t/m 07 mei 2017
25 mei en 26 mei 2017
5 juni 2017
14 juli 2017
15 juli 2017 t/m 27 augustus 2017

8

