INFO 7

WOENSDAG 2 MAART 2021

Hou de kalender op de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten.

28 FEBRUARI T/M 6 MAART

WEEK 9
Woensdag

2 maart

Donderdag

3 maart

Middag

7 maart

7 MAART T/M 13 MAART
deze week oudergesprekken groep 1 t/m 7
8.45 uur
Daily mile

WEEK 10
Maandag

INFO 7 op internet
Rapporten mee naar huis.

19.00 uur

Ov-vergadering

Dinsdag

8 maart

8.45 uur

Daily mile

Woensdag

9 maart

8.45 uur

Daily mile

Donderdag

10 maart

8.45 uur

Daily mile

Vrijdag

11 maart

8.45 uur

Daily mile

14 MAART T/M 20 MAART

WEEK 11
Maandag

14 maart

11.00 uur

Leerlingenraad

Woensdag

16 maart

Gehele dag

Studie Daltondag

Vrijdag

18 maart

Gehele dag

Nationale pannenkoekendag

Gehele dag

Naar Kamp Westerbork groep 7 en 8

21 MAART T/M 27 MAART

WEEK 12
Dinsdag

22 maart

28 maart

WEEK 14
Maandag

19.30 uur

MR vergadering

28 MAART T/M 3 APRIL

WEEK 13
Maandag

Leerlingen vrij!

’s Morgens

Theoretisch verkeersexamen groep 7

4 APRIL T/M 10 APRIL
4 april

19.00 uur

Ov-vergadering

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Woensdag

6 april

’s Morgens

Praktisch verkeersexamen groep 7/8 in Dedemsvaart
INFO 8 op internet

NIEUWE LEERLINGEN EN EEN VERHUIZING
We hebben 2 nieuwe leerlingen mogen begroeten in groep 1a/2a en 1b/2b,
te weten Maxim van der Fels in groep 1a/2a op 2 februari en Matz Blaauwgeers in groep 1b/2b
op 28 februari. We hopen, dat ze zich snel thuis voelen en wensen hen een fijne tijd bij ons op
school.
Verhuizing:
We wensen Noreen de Jonge uit groep 7 heel veel plezier op haar nieuwe school. Ze gaat
verhuizen naar Dedemsvaart.
NIEUWBOUW
De projectleider die namens het bestuur van Catent de aankomende nieuwbouw bespreekt,
heeft aangegeven dat er niet eerder dan over ongeveer twee jaar pas sprake is van nieuwbouw
voor de beide scholen aan de Vergouwlaan. De gemeentebestuurder heeft te kennen gegeven
dat het zelfs hoogstwaarschijnlijk nog langer op zich laat wachten. Mijn gedachten gaan dan
direct naar ons prachtige plein: wat fijn dat het toch doorgezet is, zodat de kinderen van nu en
de komende jaren met veel plezier kunnen spelen.
Ook een mooi bericht voor Kids en Joy. Zij kunnen dan ook hun plan doorzetten om een unit
voor de BSO aan het begin van ons plein te realiseren. Tegelijk kan de Kwinkslag overdag
gebruik maken van deze ruimte om bv als gespreksruimte te gebruiken, want wij zitten eigenlijk
best met ruimte tekort. De unit wordt waarschijnlijk in het Paasweekend geplaatst. Als dit niet
lukt dan wordt de unit in de meivakantie geplaatst.
VERKEER
Het verkeer rondom de school is al een paar keer ter sprake geweest.
Nu de ouders van groepen 1/2a en 1/2b de kinderen afleveren op het plein en op het plein hun
kinderen opwachten als zij uitkomen, blijkt een goede greep te zijn geweest. Het is ons ook
opgevallen dat er vaker dan voorheen verkeerscontroleurs van de gemeente rondrijden. Toch
wordt er nog steeds te hard gereden en wederom de vraag van ons, wilt u om uw snelheid
denken? Wilt u ook de kinderen op de parkeerplaats uit uw auto laten en hen begeleiden naar
de stoep of hen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school laten komen?
De MR is ondertussen met het gemeentebestuur aan de praat gegaan. Dat heeft opgeleverd
dat maandag a.s. iemand van de gemeente langs komt om de hele situatie in ogenschouw te
nemen en mee te denken welke interventies er op kort termijn ingezet kunnen worden.
VERSOEPELINGEN REGELS CORONA
De overheid heeft voor de voorjaarsvakantie versoepelingen aangekondigd en daar zijn wij blij
mee! We zetten voor u op een rijtje wat die versoepelingen voor u en uw kind betekenen. De
versoepelingen na de voorjaarsvakantie:
- Uw kind is welkom op school als hij/zij geen klachten heeft. Ook als uw kind in contact
is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.
- Uw kind is welkom op school als hij/zij af en toe hoest of bekende luchtwegklachten als
astma of hooikoorts heeft. Is uw kind naast deze klachten benauwd of heeft uw kind
koorts? Dan blijft hij/zij wel thuis.
- Heeft uw kind (milde) klachten? (Dit geldt ook voor een snotneus of een beetje
verkouden)
Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Dan blijft hij/zij thuis en laat zicht testen door de GGD of doet een zelftest. (Voor alle
kinderen van de school zijn er, op aanvraag, 2 zelftesten per kind/per week beschikbaar
gesteld)
Uw kind blijft thuis, totdat de testuitslag bekend is.
Is de test negatief? Dan kan uw kind naar school komen.
Is de test positief? Dan blijft uw kind thuis en gaat in quarantaine. Uw kind gaat dan vijf
dagen in isolatie en mag weer naar school als hij/zij 24 uur na deze 5 dagen, geen
klachten meer heeft.
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 en leerkrachten hoeven geen mondkapje meer te dragen
op school.
Op school zijn er geen verplichte looproutes meer.
U bent als ouder/verzorger ook weer welkom binnen onze school op aanvraag en/of op
uitnodiging, met uitzondering van 's morgens voor school. Dat blijft het moment dat de
kinderen zelfstandig naar binnen mogen.
U krijgt aankomende week bericht hoe de rapportgesprekken georganiseerd worden.
Het dringende advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om twee keer per week een
zelftest te doen, blijft.
Daarnaast blijven de basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende
ventileren natuurlijk ook gelden.

RAPPORTGESPREKKEN
U bent weer fysiek welkom op school. Mocht u zelf graag online met de leerkracht willen
spreken, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).
U wordt via de Parro-app uitgenodigd of u kunt zelf een tijd aanklikken.
Er zijn wel een paar aanpassingen waarvan u op de hoogte gebracht moet worden.
De ouders van de kinderen uit groep 1/2 komen via de kleuteringang binnen en gaan ook via
die ingang weer naar buiten. Ook als er broertjes of zusjes in hogere groepen zitten.
Bij deze twee lokalen staan twee stoelen klaar, waar u kunt wachten totdat u wordt opgehaald.
Voor de ouders van de kinderen uit de groepen 3-7 geldt dat zij naar binnen gaan door de
ingang van groep 3,4 en weer naar buiten gaan door de ingang van de bovenbouw/de
hoofdingang.
Als u binnen bent, zoekt u op het leerplein de tafel met daarop het nummer van de klas van uw
kind. Als er meer kinderen zijn waarvoor u komt, zoekt u de tafel waar u het eerste een gesprek
bij heeft.
U wordt opgehaald door de leerkracht bij wie u het eerste gesprek heeft.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die stellen aan de leerkracht van uw kind(eren).
Uw kind krijgt morgen het rapport mee. Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de IEP toetsen.
In de bijlage vindt u informatie (let op er zijn 2 versies) hoe u de toetsresultaten het beste kunt
lezen. Bij het gesprek wil de leerkracht altijd verdere uitleg geven.
DAILY MILE
We starten aankomende week met de Daily Mile, dit gaan wij een week lang volhouden. Dit
houdt in dat we elke ochtend om 8:45 uur een mijl gaan rennen/ lopen om de school. Beweging
en buitenlucht is namelijk, vooral nu, ontzettend gezond. Dit wordt allemaal geregeld door de
juffen. Het is prettig voor de kinderen om goede loopschoenen aan te doen.

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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IDENTITEIT
Vandaag, woensdag 2 maart, hebben we een gezamenlijke Aswoensdagviering op het
leerplein gehad. Het onderwerp was: ‘God maakt een nieuw begin’. Uit iedere klas kwamen
briefjes met hierop iets wat ze graag wilden vergeten, iets wat er fout is gegaan. Deze briefjes
werden in een schaal gelegd en verbrand. As is vruchtbaar om iets nieuws in te laten groeien.
Alle klassen hebben bloembollen gekregen om deze te planten in hun stukje tuin op het
schoolplein. Alleen groep 7 kreeg geen bloembollen. Zij hebben zonnebloempitten gekregen.
Zonnebloemen zijn een symbool van de Oekraïne. Onze Vastenaktie willen we doneren aan
een actie voor de Oekraïne. Kent u iemand uit Slagharen die al een actie opgestart heeft? Geef
het door, dan kunnen we hierop aansluiten. U kunt het aangeven bij uw eigen groepsleerkracht.
Op vrijdag krijgt uw kind een envelop mee naar huis met een eigen getekende vlag van de
Oekraïne erop.

VERJAARDAGEN:
Deze maand mogen we de volgende kinderen en juf
feliciteren:
Di 1 maart
Do 3 maart
Do 10 maart
Ma 14 maart
Di 15 maart
Wo 16 maart
Vr 18 maart
Ma 28 maart

Alishana van Fulpen (6 jaar) - Groep 1/2B
Ayla de Vent (8 jaar) - Groep 4
Eline Adams (10 jaar) - Groep 6
Lise Nibourg (6 jaar) - Groep 1/2B
Aron Waterham (10 jaar) - Groep 6
Juf Astrid Smit-de Wit (57 jaar)
Jari Belt (6 jaar) - Groep 1/2B
Lenn van de Belt (11 jaar) - Groep 7
Tiago Hadzovic (7 jaar) - Groep 3

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan aan om uw
kind in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen.

BIJLAGE: 1. Leeswijzer ouders groep 3 t/m 5 (IEP)
2. leeswijzer ouders groep 6 t/m 8 (IEP)
3. Ouderbrief Trefwoord

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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KIDSPRAAT
Tijdens het eten zegt een kind tegen de
juf: “Jij hebt een lekker broodje met
gras.” (Juf heeft rucola op haar
broodje)

Kijk ook eens op onze website voor nog meer nieuws: www.kbsdekwinkslag.nl
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Meedoen
Ouderbrief bij Trefwoord
Thema 3-1 (21/28 febr.- 11 mrt. 2022)
Erbij horen
Kinderen hebben elkaar nodig om te groeien, om te ontdekken wie ze zijn. In een fijne groep
voelen kinderen zich gekend en erkend. Ze lachen, spelen en leren met elkaar. Ook leren ze
gaandeweg samen beslissingen te nemen die de hele groep aangaan, en ontdekken wat
samenleven is. Zo is school een plek om te oefenen in samenleven. Door
mee te doen hoor je erbij.
Dat klinkt mooi, maar vanzelfsprekend is het helaas niet. Voor kinderen
en volwassenen zijn er soms obstakels die het meedoen lastig maken.
Bijvoorbeeld als je ergens niet naar binnen kunt, omdat er geen ingang is
waar jij met je rolstoel naar binnen kunt. Of omdat meedoen met een
sport of uitje simpelweg te duur voor je is. Tel je dan nog mee? Word je
wel gezien? Meedoen is dan een uitdaging aan de hele groep om te
bedenken hoe het wel zou kunnen.
Een mooi ideaal?
Ook in Jezus´ tijd was meedoen vaak een hele opgave. Mensen werden buitengesloten om hun
ziekte, ander geloof, of simpelweg omdat ze niets te vertellen hadden. Jezus gaat er tegenin,
door een wereld te schetsen die beter en mooier is dan we wereld die we kennen. Hij noemt die
wereld het Koninkrijk van God. Het is een wereld waarin de eenvoudige, bescheiden,
zachtmoedige mensen het belangrijkst zijn... een wereld waarin de mensen die nu nog vaak aan
de kant staan volop meedoen en meetellen.
Dat klinkt als een prachtig ideaal, maar in werkelijkheid maken mensen met de grootste mond
de dienst vaak uit. Dat was in Jezus´ tijd niet zoveel anders als nu.
Daarom verpakt Jezus zijn ideaal in mooie pakkende verhalen. Verhalen
die iets laten doorschemeren van dat Koninkrijk van God. Je krijgt zin om
mee te doen. Zo stelt Jezus het voor als een feest waar je uitgenodigd
bent. Je bent vrij in je keuze om te komen of niet, maar je mist wel wat
als je niet op komt dagen. Of als een bruiloft waar je je op moet
voorbereiden. Zorg voor olie in je lamp, dat je het licht al meedraagt.
Doe niet of een ander daar wel voor zorgt, want dan zit je allemaal in het
donker.
Toen en nu
In dit thema ontdekken de kinderen hoe belangrijk het is om te
kunnen meedoen. Dat je erkend en gezien wordt... in de samenleving,
maar ook heel concreet in de eigen groep. De verhalen van Jezus
geven te denken en houden een spiegel voor over de samenleving, of
over de eigen groep. Levensbeschouwing en burgerschap inspireren
elkaar. Deze Bijbelverhalen dagen ons vandaag de dag nog steeds uit
om met elkaar te bedenken hoe we eraan kunt werken dat iedereen
die wil meedoen, ook kan meedoen. Dat we samen oplossingen
bedenken opdat iedereen mee kan doen. Doet u ook mee?

Inspirators voor betekenisvol onderwijs – Trefwoord Ouderbrief - thema `Meedoen’

Leeswijzer voor ouders leerjaar 3 t/m 5
Talentenkaart IEP Leerlingvolgsysteem
Wat is het IEP Leerlingvolgsysteem?
Op school volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkracht observeert
en om te zien of de leerlingen de lessen hebben begrepen, maken ze toetsen die
bij de lesmethode horen.
De leerlingen maken ook methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen heten een
Leerlingvolgsysteem (LVS). Onze school gebruikt daarvoor de toetsen van IEP. De
leerlingen maken deze IEP-toetsen digitaal en met deze toetsen volgen wij ontwikkeling
voor taal, rekenen en lezen. Maar net als wij vindt IEP dat een kind meer is dan taal en
rekenen. Met het IEP-LVS volgen wij daarom ook de ontwikkeling op het gebied van leeraanpak, creatief
vermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit noemen wij ‘Hoofd, Hart én Handen’.
Wat wij ook belangrijk vinden, is dat IEP leerlingen positief beoordeelt. De toetsen brengen in beeld wat de
leerling al kan en wat het nog moet leren. Een kind wordt dus niet afgerekend, maar we kijken naar de
ontwikkeling. IEP vergelijkt een leerling vooral met zichzelf en bekijkt of de leerling gegroeid is. Een landelijk
gemiddelde is hierin niet leidend. Samen kijken leerkracht en leerling naar welke doelen er voor de komende
periode gesteld kunnen worden. Zo worden de leerlingen betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Wat is een Talentenkaart?
Hierachter zie je de talentenkaart van IEP. Dit is de rapportage van het IEP LVS. Je ziet wat je kind al kan en wat
het nog moet leren. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het geeft inzicht in de vaardigheden en
groeimogelijkheden van je kind. Zo kan je kind verder werken aan zijn/haar eigen ontwikkeling. Op de
talentenkaart vind je informatie over ‘Hoofd, Hart en Handen’.
De ‘hoofdtoetsen’ zijn toetsen voor:
Taalverzorging (spelling en leestekens)
Technisch lezen (leestechniek (goed kunnen lezen) en leesexpressie (mooi kunnen lezen))
Lezen (begrijpend lezen, woordenschat, interpreteren, evalueren en samenvatten)
Rekenen (getallen, meten en meetkunde, verhoudingen en verbanden)
De vragen die passen bij ‘Hart en Handen’ gaan we voor de groepen 3 t/m 8 volgend jaar afnemen. Je
gevoelens een plek geven (zelfmanagement en beheersing van gevoelens).

Wat staat er op de Talentenkaart?
Toetsresultaten
Bij toetsresultaten staan de resultaten van de laatste IEP-toetsen. Je ziet
het niveau dat je kind heeft behaald met daarbij de ontwikkelscore. Het
niveau geven we aan in halve leerjaren. Zo staat 3b bijvoorbeeld voor de
doelen van eind groep 3 en staat 5a voor de doelen van midden groep 5.
Als je kind de doelen nog niet heeft behaald, staat er ‘op weg naar’. De
ontwikkelscore is een puntenaantal dat aangeeft in hoeverre de doelen
behaald zijn. Dit zie je ook in de voortgangsgrafiek.
Voortgangsgrafiek
In de voortgangsgrafiek zie je de resultaten van de hoofd-toetsen. In deze grafiek staat hoe je kind zich de
afgelopen periodes heeft ontwikkeld. Van links naar rechts zie je de leerjaren, van onder naar boven de
ontwikkelscore. De ontwikkelscore geeft aan welk niveau je kind heeft behaald. Staat de stip bijvoorbeeld boven
de grijze lijn van 4b, dan heeft je kind het 4b-niveau behaald.
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Leergroei
Onder de voortgangsgrafiek staan de leergroeimeters. Het systeem berekent op basis van eerdere toetsen
hoeveel groei je kind heeft doorgemaakt. Heeft je kind de verwachte groei doorgemaakt, dan zal de
leergroeimeter voor minstens de helft gevuld zijn.

Meer informatie?
Op de pagina voor ouders vind je alle informatie over de IEP; zowel de IEP Eindtoets als het IEP LVS. Voor andere
vragen kun je terecht bij de leerkracht van je kind.

Leeswijzer voor ouders leerjaar 6 t/m 8
Wat is het IEP Leerlingvolgsysteem?
Op school volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkracht
observeert en om te zien of de leerlingen de lessen hebben begrepen, maken
ze toetsen die bij de lesmethode horen.
De leerlingen maken ook methode-onafhankelijke toetsen. Deze toetsen heten een
Leerlingvolgsysteem (LVS). Onze school gebruikt daarvoor de toetsen van IEP. De
leerlingen maken deze IEP-toetsen digitaal en met deze toetsen volgen wij
ontwikkeling voor taal, rekenen en lezen. Net als wij vindt IEP dat een kind meer is dan taal en rekenen. Met
het IEP-LVS volgen wij daarom ook de ontwikkeling op het gebied van leeraanpak, creatief vermogen en de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit noemen wij ‘Hoofd, Hart én Handen’.
Wat wij ook belangrijk vinden, is dat IEP leerlingen positief beoordeelt. De toetsen brengen in beeld wat de
leerling al kan en wat het nog moet leren. Een kind wordt dus niet afgerekend, maar we kijken naar de
ontwikkeling. IEP vergelijkt een leerling vooral met zichzelf en bekijkt of de leerling gegroeid is. Een landelijk
gemiddelde is hierin niet leidend. Samen kijken leerkracht en leerling naar welke doelen er voor de komende
periode gesteld kunnen worden. Zo worden de leerlingen betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Wat is een Talentenkaart?
Hierachter zie je de talentenkaart van IEP. Dit is de rapportage van het IEP LVS. Je ziet wat je kind al kan en wat
het nog moet leren. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Het geeft inzicht in de vaardigheden en
groeimogelijkheden van je kind. Zo kan je kind verder werken aan zijn/haar eigen ontwikkeling. Op de
talentenkaart vind je informatie over ‘Hoofd, Hart en Handen’. Op dit moment zijn we nog aan het
onderzoeken hoe wij de kinderen dit willen gaan laten invullen én met hen kunnen bespreken om eigen (leer)
doelen te maken.
De ‘hoofdtoetsen’ zijn toetsen voor:
Taalverzorging (leestekens en (werkwoord)spelling)
Technisch lezen (leestechniek (goed kunnen lezen) en leesexpressie (mooi kunnen lezen))
Lezen (begrijpend lezen, woordenschat, interpreteren, evalueren en samenvatten)
Rekenen (getallen, meten en meetkunde, verhoudingen en verbanden)

Wat staat er op de Talentenkaart?
Mijn schooladvies
Aan het einde van groep 6,7 en in groep 8 krijgt je kind een (voorlopig) schooladvies . De leerkracht bepaalt het
advies op basis van hoofd, hart én handen. Daarvoor gebruikt de leerkracht het IEP LVS, maar ook alle andere
resultaten en vaardigheden die je kind van groep 1 tot nu heeft laten zien. Het voorlopige schooladvies geeft
alvast een indicatie voor het uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Hoe wij dat op de Kwinkslag doen
staat uitgebreider beschreven in ons protocol PO-VO, welke u ook ontvangen heeft.
Toetsresultaten
Bij toetsresultaten staan de resultaten van de laatste
IEP-toetsen. Je ziet het niveau dat je kind heeft
behaald met daarbij de ontwikkelscore. Het niveau
geven we aan in referentieniveaus. De
referentieniveaus lopen op van makkelijk naar
moeilijk: 1F, 2F/1S, 3F, 4F.
Bij de eindtoets in groep 8 is het doel dat bijna ieder kind taal en rekenen op 1F niveau beheerst
(ontwikkelscore 60 met uitstroom voor VMBO- basis/kader). Een doel is ook dat zoveel mogelijk kinderen het
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streefniveau behalen: 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en 1S voor rekenen (ontwikkelscore 80 met
uitstroom richting VMBO-TL/HAVO). Een ontwikkelscore op alle vakken hoger dan 80/2F is een uitstroom
richting VWO. Op het voortgezet onderwijs wordt verder gewerkt aan de referentieniveaus 2F, 3F en 4F.
De behaalde referentieniveaus bepalen daarom voor een deel het schooladvies, zodat de kinderen goed
voorbereid naar het juiste type voortgezet onderwijs gaan.
De groene balk op de talentenkaart laat zien in hoeverre je kind een referentieniveau heeft behaald en welke
groeimogelijkheden er nog zijn bij de verschillende vaardigheden.
Voortgangsgrafiek
In de voortgangsgrafiek zie je de resultaten van de hoofd-toetsen. In deze grafiek staat hoe je kind zich de
afgelopen periodes heeft ontwikkeld. Van links naar rechts zie je de leerjaren, van onder naar boven de
ontwikkelscore. De ontwikkelscore geeft aan welk niveau je kind heeft behaald. Staat de stip bijvoorbeeld
boven de grijze lijn van 1F, dan heeft je kind het 1F-niveau behaald.
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Leergroei
Onder de voortgangsgrafiek staan de leergroeimeters. Het systeem berekent op basis van eerdere toetsen, in
de vorige toetsperiode, hoeveel groei je kind heeft doorgemaakt. Heeft je kind de verwachte groei
doorgemaakt, dan zal de leergroeimeter voor minstens de helft gevuld zijn.

Meer

informatie?
Op de pagina voor ouders vind je alle informatie over de IEP; zowel de IEP Eindtoets als het IEP LVS. Voor andere
vragen kun je terecht bij de leerkracht van je kind.

