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Eindejaars activiteit
Laatste schooldag groep 8
Doordraaimoment alle groepen
14.15 uur zomervakantie
1e schooldag en start gouden
weken
Informatieavond
voor
ouders/verzorgers en workshops
Kennismakingsgesprekken

Eindejaarsfestival

Van het team

Eindelijk is het zover! De versoepelingen zijn
begonnen. We trappen vandaag af met het
eindejaarsfestival.
Samen
met
de
oudervereniging en KunstEducatie Nederland
hebben wij een mooi programma in elkaar
gedraaid met dans, theater en nog veel meer.
Op een picknickkleedje in festival sfeer gaan
we dit schooljaar goed afsluiten en al vast een
beetje afscheid nemen van groep 8.

Tijdens de voortgangsgesprekken hebben we de
ontwikkeling van uw kind(eren) besproken. Wij kijken
ook naar de ontwikkeling van een leerjaar, van een
groep en van de school. Deze bevindingen gebruiken
we bij het bepalen van onze doelen en ons handelen
voor de komende schooljaren. Dit jaar zijn mede door
de lockdowns nog niet alle doelen voldoende
ingeoefend. Dit bepaalt ons handelen voor komend
schooljaar. Wij willen onze plannen voor het komend
schooljaar per groep graag met u delen. Daarom
vragen we u om 25 augustus in uw agenda te
noteren. Deze avond houden we de informatieavond
van elke groep, met daarbij uitgebreide informatie
over welke doelen al beheerst worden, wat er nog
herhaald moet worden en wat er verder op het
programma staat. Verderop bij NPO leest u meer.

Verder in deze nieuwsbrief
Formatie 2021-2022
Nationaal Programma Onderwijs
Zomerlezen
Boekentips Stadskamer
Start schooljaar

We merken dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de nieuwbouwplannen in
Wijthmen. We hopen dat alle (toekomstige) kinderen naar de Kubus komen.
Uit onderzoek blijkt dat goede mond-tot-mond reclame van ouders het best
werkt bij de keus voor een nieuwe school. Wilt u een goed woordje voor ons
doen? Iedereen is van harte welkom voor een rondleiding en een oriënterend
gesprek.

Waterpret#
Zin in de zomer

Formatie 2021-2022
Via de mail hebben we u laten weten dat Marjolein afscheid neemt van de Kubus. Afgelopen woensdag
heeft zij afscheid genomen van de kinderen en komende donderdag neemt het onderwijsteam
afscheid. Via deze weg willen wij laten weten dat wij een zeer geschikt persoon hebben gevonden die
de plek van Marjolein zal opvullen. Yvonne Kogelman zal komend schooljaar op woensdag-donderdag
en vrijdag groep 5-6 voor haar rekening nemen. Op dit moment is zij nog werkzaam op het Facet in
Zwolle. Het lukt Yvonne daarom niet om bij het doordraaimoment aanwezig te zijn. Wel zal zij
komende week nog even binnenlopen om kennis te maken met de kinderen en het team. Zij zal zich
in de volgende nieuwsbrief meer uitgebreid voorstellen en u zult haar tijdens de informatieavond van
25 augustus ontmoeten. Wij wensen Yvonne heel veel plezier bij ons op school.

Nationaal Programma Onderwijs
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de
gebieden taal, rekenen, (begrijpend) lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele
ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze
opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Echter soms lopen
dingen anders dan gedacht en behaal je ondanks goede wil van de kinderen, fantastische hulp van
ouders en je eigen harde werken niet de resultaten die je had verwacht.
Het resultaat van de eindtoets van 2021 kwam niet overeen met onze verwachting en onze eigen
ambities (zie het kwaliteitszorgplan). Om goed te analyseren hebben we de cito
M8/E8 afgenomen. I.v.m de privacy kunnen we niet te diep op de uitkomsten van deze analyse
ingaan. Wel hebben we geconstateerd dat vooral de werkwoordspelling flink weg is gezakt ten tijde
van de lockdown.
Verder zien we bij de M8/E8 toets dat bij rekenen 100% van de kinderen 1F niveau haalt en
37,5% 1S. Dit ligt hoger dan de uitslag van de eindtoets. Wij ambiëren een opbrengst van 98% 1F
en 50% 1S. De groepen 6 en 7 halen wel onze eigen streefscores gericht op de referentieniveaus. In
groep 7 (cito E7) haalt 100% 1F en 43% 1S. In groep 6 haalt 62% van de kinderen al 1F.
Bij (begrijpend) lezen zien we dat, anders dan bij de eindtoets, 100% van de groep 8 kinderen de
1F norm haalt en 62,5% de 2F norm. Onze ambitie ligt op 98% 1F en 75% 2F. Ook met lezen
behalen groep 6 en 7 wel onze eigen streefscores gericht op de referentieniveaus. In groep 7 haalt
100% 1F en 71% 2F. 92% van de leerlingen uit groep 6 behaalt al minimaal 1F.

Wij hebben de opbrengsten van alle leerlingvolgsysteem toetsen geanalyseerd en onze doelen voor
komend schooljaar bepaald. Sommige doelen zijn nog onvoldoende aan bod geweest en die worden
het komende jaar herhaald. We hebben in alle groepen (soms ook op individueel niveau) een
planning gemaakt en daarin beschreven wanneer we welke doelen aangeleerd willen hebben.
Zoals beschreven in ons schoolplan willen we alle ouders informeren en betrekken bij het onderwijs.
Tijdens de informatieavond op woensdag 25 augustus 2021 vertellen wij dus niet alleen wat
over het reilen en zeilen in de klas, maar nemen we u mee in de planning van het komende
schooljaar. We bespreken wanneer we bepaalde doelen aftoetsen zodat u eventueel thuis op een
spelende manier met de kinderen kunt oefenen voor bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldigen.
Aansluitend aan het informatieve stuk zullen wij een aantal workshops organiseren. In deze
workshops geven wij handvatten voor thuis om samen met de kinderen te oefenen met lezen,
spelling en of rekenen. Ook geven we suggesties over hoe u uw kind kunt begeleiden bij het leren
en maken van het huiswerk. In de laatste vakantieweek krijgt u meer informatie.
Volgend schooljaar gaan wij werken met cito Leerling in Beeld en voegen de toets grammatica toe
aan onze toetskalender. We willen de kinderen hiermee nog beter voorbereiden op de eindtoets
zodat de eindopbrengsten beter overeenkomen met de tussenopbrengsten.

Start schooljaar 2021-2022
We weten nog niet precies wat er allemaal bij de start van het nieuwe schooljaar allemaal mogelijk is.
We hopen dat het niet lang meer duurt dat ouders/verzorgers weer gewoon in school mogen komen.
In het team en de MR bespreken we op dit moment hoe we dit op gaan pakken als dit weer mag. In
de laatste vakantieweek krijgt u van ons een nieuwsbrief met meer informatie.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen van huis een eigen etui meenemen naar school. Wij
zorgen voor de inhoud, dus laat eigen pennen e.d. thuis. De kinderen mogen alleen 2 kleuren
markers meenemen voor eventueel bij begrijpend lezen.
De kinderen krijgen vanaf groep 5 van ons 1 paar oortjes voor de chromebooks. Wanneer de
oortjes stuk zijn of kwijt vragen we u om zelf voor nieuwe oortjes te zorgen.
Alle kinderen van groep 7 en 8 krijgen een agenda van school. Het is dus niet de bedoeling dat
de kinderen zelf een agenda aanschaffen.

Zomerlezen

Groep 1-2: Je kan zelf al een boek lezen (plaatjes kijken). Maar je kan je natuurlijk ook laten voorlezen
door papa, mama ,opa ,oma ,broer, zus, vriendje enz. Maak een leuke foto dat jij aan het lezen bent!
Groep 3-8: Dit jaar krijg je een verhaal mee van school. Dit verhaal gaat over de Kubus! Laat een
originele foto maken van je terwijl je aan het lezen bent.
Het verhaal wat je mee hebt gekregen mist nog een voorkant. Ontwerp jij een leuke voorkant? Dan
maak je kans op een extra prijs!
Stuur je foto naar juf Kirstie, k.schoorlemmer@catent.nl. Je mag hem na de vakantie ook meenemen
naar school! Neem je dan ook de voorkant mee? Na de vakantie hangen we de foto’s in de school. Maak
jij de leukste, grappigste foto?! Wie weet ben jij de winnaar!

Informatie Stadskamer

Zomeractie Boek ’n Trip van Jeugdbibliotheek?
Via de gratis online Bibliotheek-app vinden kinderen zonder bieb-ervaring de mooiste e-books en
luisterboeken! Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege
achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat
kan gemakkelijk met de zomeractie Boek ’n Trip in juli en augustus.
Hoe werkt Boek 'n Trip?









Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
Elk boek drie weken lenen
Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
Toegang tot duizenden jeugdtitels
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

Ook als je geen lid bent van de bieb
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet speciaal
naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met boeken, want het is
allemaal digitaal! Lekker lezen op je telefoon of tablet. De app herinnert leerlingen vanzelf als de
leentermijn afloopt.



Leestip: SAMEN HIER
Dit prentenboek maakte
Oliver Jeffers voor zijn zoon.
De boodschap is universeel:
‘De wereld kan een
verwarrende plek zijn. Maar
eigenlijk is het ook heel
simpel: je hoeft alleen maar
aardig te zijn.’

Je eigen voorleesritueel:
Voorspel samen het verhaal.
Vraag op een spannend moment
aan uw kind hoe het verhaal
verder zou kunnen gaan. Door
samen te voorspellen, gebruiken
kinderen actief hun fantasie en
leren ze ook na te denken over
mogelijke oplossingen voor een
probleem.
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