Windwijzerjournaal
Januari 2018

Agenda januari 2018

Dinsdag 23 januari
Vrijdag 26 januari
Maandag 29 januari
Woensdag 31 januari
Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari
Dinsdag 6 en woensdag 7
februari

Inloopspreekuur Monique Nachbar
Leerlingenraad
Workshop”bon appetito”voor groep 6
Workshop “hiphop static” voor groep 7 en 8
Windwijzerjournaal februari verschijnt
Workshop kleuterdans voor groep 1 t/m 2/3
Winter wollen winter wandeling groep 1 t/m
3
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Jarigen van de maand
JANUARI
20
20
21
21
22
22
22
24
24
24
25
26
27
29
31
FEBRUARI
3
3
3
4
4
7
7
9
9

Groep
Lotte van den Boogaard (2009)
Julia Hovinga (2012)
Pien Janssen (2011)
Karlijn Oord (2006)
Sem Boering (2011)
Micah Pepels (2010)
Rosa de Ruiter (2007)
Loes Bouma (2008)
Mats van Houten (2008)
Hille Smit (2012)
Xyan Timpico (2010)
Alec van der Meulen (2012)
Milan Heckman (2013)
Eric-Jan Tolsma (2008)
Lyfainthely Isenia (2013)
Amy IJkelenstam (2011)
Bo IJkelenstam (2011)
Britt van Steeg (2009)
Britt van den Boogaard (2006)
Ilse Vlaar (2011)
Nilo van Gessel (2008)
Enour Nyabvure (2010)
Ryan Geleijnse (2006)
Zoë Rittmann (2007)

5A
2/3
3
8B
3
4B/5B
8B
6B
6A
1/2A
4A
2/3
1/2A
6A
1/2A
Groep
3
2/3
5A
8A
3
6A
4B/5B
8B
7

Op 20 januari is juf Els jarig en op 4 februari juf Brenda.
Hieperdepiep …HOERA!!!!
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!
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Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het eerste bulletin van het jaar 2018. Afgelopen week zijn we weer begonnen en het was fijn
om alle kinderen weer gezond en wel op school te zien. We hebben de draad weer opgepakt
en een beetje regelmaat en structuur is toch wel weer prettig. Denkt u dan ook weer aan de
bedtijd van uw kinderen? We snappen dat dit in de vakantie een beetje is losgelaten, maar
kinderen die niet goed zijn uitgerust, zitten minder goed in hun vel, maken sneller ruzie en
presteren minder goed op school.
In dit voorwoord willen wij u graag informeren over iets wat wij vaak meemaken:
 een aanvraag van ouders voor verlof
Gedurende een normale schoolweek, krijgen wij heel veel verlofaanvragen. In 9 van de 10
gevallen, wordt de aanvraag veel te laat ingediend. Goed om te weten; een aanvraag moet
minimaal 8 weken van te voren zijn ingediend. Tot voor kort, knepen juf Samantha en ik een
oogje dicht, maar we gaan hier strenger op toezien.
We krijgen ook veel verlofaanvragen voor extra vakanties , verjaardagen van opa en oma’s,
(familie)feesten e.d. Dit soort leuke dingen zijn helaas nooit een reden voor extra verlof en is
bijna nooit toegestaan, want het valt onder de noemer “luxe verzuim” en u wordt geacht om
te feesten in de weekenden en om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Indien u kunt
aantonen dat u daar niet in de gelegenheid voor bent, dan kunt u een aanvraag indienen.
Het is dan onze beslissing of wij hier toestemming voor geven.
Het schetste de afgelopen tijd onze verbazing dat een paar ouders op een afwijzing
reageerde met de zinsnede: “dus dan wil je dat ik mijn kind ziekmeld?” We hopen dat u
snapt dat dit de omgekeerde wereld is, want in onze school willen wij elkaar vertrouwen en
eerlijk zijn. Wat houdt u uw kind voor wanneer u hem of haar ziekmeldt en vervolgens
heerlijk op vakantie gaat? Misschien goed om te vermelden dat we dit bijna altijd te horen
krijgen van het kind zelf of zijn/haar klasgenoten.  Eerlijkheid duurt echt het langst!
Tot slot: de regels omtrent verlof en het aanvragen hiervan staan in onze schoolgids
beschreven (www.windwijzer-almere.nl) en kunt u ook vinden op de website van het
ministerie. Wij doen bij deze nogmaals een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en om
ons beleid – wat neerkomt op het volgen van de regels opgesteld door het ministerie- hierin
te respecteren. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Verder in dit journaal:





Een informatief stuk over de CITO toetsen
Deelname aan Het muziekmenu
Een oproep om mee te komen zingen in een projectkoor
Instructie hoe om te gaan met ons intercomsysteem

Met vriendelijke groet,
Esther en Samantha
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Citotoetsen
Zoals u wellicht weet worden er twee keer per jaar citotoetsen afgenomen: in
januari/februari (de middentoetsen) en rond mei/juni (de eindtoetsen). Deze cito’s zijn voor
de leerkrachten een extra onafhankelijk meetmoment naast de observaties, het dagelijkse
werk en de methodetoetsen, om het niveau van de leerlingen nauwkeuriger te kunnen
bepalen en het onderwijs hierop af te stemmen.
Goed onderwijs sluit namelijk aan bij de ontwikkeling van kinderen. De eigen observaties van
leerkrachten vormen een belangrijke bron van informatie om vervolgens de activiteiten in de
klas te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Toetsen zijn bedoeld
om leerkrachten daarbij te ondersteunen. Doordat toetsen de mogelijkheid bieden om de
ontwikkeling van kinderen te vergelijken met die van een gemiddelde leerling, krijgen
leerkrachten een breder referentiekader dan alleen de eigen groep. Zo kan een leerkracht
met toetsen een achterstand of voorsprong vroegtijdig signaleren en hier op inspelen.
Wijzigingen
Net als het onderwijs zijn de citotoetsen blijvend in ontwikkeling. Voor dit schooljaar
betekent het dat we een aantal nieuwe toetsen zullen afnemen en dat we een aantal
toetsen niet meer afnemen.
Groep 1 en groep 2
Zoals gezegd sluit goed onderwijs aan bij de ontwikkeling van kinderen. Voor kleuters is
spelend leren hierbij van groot belang. De observaties, de informatie van ouders én de
toetsresultaten geven samen een compleet beeld van de vaardigheden en de ontwikkeling
van een kind.
Voor dit schooljaar (2017-2018) geldt:
 De kinderen van groep 1 maken alleen de eindtoets van cito (E1) voor taal en
rekenen. Op hun rapport in februari zal dus geen cito cijfer vermeld worden.
 De kinderen van groep 2 maken zowel de midden- als de eindtoets van cito (M2 en
E2) voor taal en rekenen. Zij krijgen zowel in februari als aan het eind van het jaar de
citoresultaten op het rapport.
Groep 3 tot en met groep 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 maken voor verschillende vakgebieden een citotoets. Vanaf
groep 3 worden de cito’s van rekenen, spelling, woordenschat, het lezen van woordjes
(DMT) en het lezen van verhalen (AVI) afgenomen. Vanaf eind groep 3 komt daar begrijpend
lezen bij. Vanaf (eind) groep 7 worden de toetsen van spelling werkwoorden en
studievaardigheden hier aan toegevoegd.
Voor dit schooljaar (2017-2018) geldt:
 De woordenschattoetsen worden ook in groep 6 tot en met 8 afgenomen. Voorheen
was dit alleen in groep 3 tot en met 5.
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De DMT toetsen worden dit jaar voor het eerst vanaf groep 6 niet meer afgenomen
(behalve bij kinderen met een leesachterstand). De AVI toetsen worden in alle
leerjaren afgenomen totdat de leerling het hoogste AVI niveau beheerst.
We onderzoeken op dit moment of we de toets van studievaardigheden in eind
groep 6 al willen afnemen, als eerste meetmoment en startpunt voor de lessen in
groep 7.

In sommige gevallen betekent dit dat een citotoets wel op het rapport staat, maar dat er
geen cijfer bij vermeld wordt als de toets (nog) niet wordt afgenomen.
Tot slot
Wij merken dat veel kinderen (maar ook hun ouders) zich erg druk kunnen maken over de
citotoetsen. Zij leggen zichzelf een enorme druk op om hoog en goed te presteren en
ondervinden hier soms zelfs emotionele en fysieke klachten van. Dit komt het welbevinden
en de ontwikkeling van de leerlingen niet ten goede en hier maken wij ons als school zorgen
over.
Wij willen de kinderen, maar ook u als ouders, nogmaals op het hart drukken om de
citotoetsen te behandelen zoals het gewone werk en de methodetoetsen: een extra
moment om te laten zien wat je al weet en kunt. Het dagelijkse werk, de observaties van de
leerkracht en de methodetoetsen zijn daarin net zo belangrijk.
We gaan er vanuit u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u bij de
leerkracht van uw kind terecht.
Juf Manon
Intern begeleider groep 1 t/m 8

Nieuw voor de scholen in Almere: het Muziekmenu
Vaak wordt er nog wel gezongen op school, maar krijgen de andere domeinen van muziek:
muziek luisteren, bewegen en muziek maken en spelen minder aandacht. Stichting Collage
www.collage-almere.nl biedt met het muziekmenu de gelegenheid om een aantal
activiteiten in lijn uit te zetten waardoor op regelmatige basis alle aspecten van muziek aan
bod komen in de groepen 1 t/m 8.
Het muziekmenu biedt o.a. vakdocenten, workshops en een doorgaande lijn.
De Windwijzer heeft zich voor de zomervakantie ingeschreven om deel te gaan nemen aan
het muziekmenu van Collage en we behoren tot de gelukkige deelnemers!
Vanaf aankomende maand krijgen de kinderen diverse muzikale activiteiten aangeboden.
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Kom je meezingen?

Instructie bel gebruik
Sinds enige maanden hebben wij een intercomsysteem bij onze voordeur aan Het
Kraaiennest hangen. Iets wat voor ons heel fijn en praktisch is, omdat we nu vanaf onze
werkplek de deur kunnen openen en ook nog zien wie er voor de deur staat. Daarnaast komt
het de veiligheid ten goede! We zien helaas nog vaak dat het systeem verkeerd gebruikt
wordt door ouders, kinderen en bezoekers en dat er ook onnodig vaak aan de deur wordt
getrokken. Dit moet echt voorkomen worden, omdat te hard aan de deur trekken het
systeem van “het op afstand openen” kapot maakt. Daarom nogmaals:
1.
2.
3.
4.
5.

Druk het logo van ‘De Windwijzer’ in voor 2 seconden
Wanneer bovenaan het apparaat het lampje brandt, gaat bij ons binnen de bel
U hoeft dan niet nog een keer te drukken.
Wanneer er bij u een bel te horen is en/of wij aangeven dat u naar binnen kunt,
kunt u de deur opentrekken.
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