
 

Nieuwsbrief  

10 januari 2022 

Kalender 

 

Zo 1 

Kerstvakantie 

Nieuwjaarsdag   Di 17   

Ma 2     Wo 18   

Di 3     Do 19   

Wo 4     Vrij 20   

Do 5     Za 21   

Vrij 6     Zo 22   

Za 7     Ma 23 

Toetsweek groep 3 t/m 8 

19.00 uur MR 

Zo 8     Di 24   

Ma 9     Wo 25   

Di 10     Do 26   

Wo 11 19.30 uur OV vergadering   Vrij 27   

Do 12     Za 28   

Vrij 13     Zo 29   

Za 14     Ma 30 Toetsweek groep 3 t/m 7 

Zo 15     Di 31   

Ma 16 Toetsweek groep 3 t/m 8         

 
Alvast voor februari: Donderdag 2 februari zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. een 

studiemiddag. 

 



Nieuws uit de school 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Na de kerstvakantie, waarin iedereen hopelijk heerlijk heeft kunnen uitrusten, is het schoolse leven 

weer gestart. Helaas heerst er een hardnekkige griep. Verschillende leerkrachten en kinderen zijn in 

de vakantie ziek geweest. Laten we hopen dat de griepgolf verder aan De WestWijzer voorbij gaat! 

Citotoetsen 
 
In de komende weken zullen de Citotoetsen afgenomen worden bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Het afnemen van deze methodeonafhankelijke toetsen heeft twee redenen. Allereerst vinden we het 

belangrijk om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Is een kind ten opzichte van 

zichzelf vooruit gegaan? Daarnaast geven de Citotoetsen inzicht in hoe de al aangeboden leerstof 

beklijft bij de kinderen. 

De Citotoetsen worden twee keer per jaar afgenomen: in januari/februari en in mei/juni. 

De opgaven van de Citotoetsen betreffen globaal leerstof van:  

- Het vorige schooljaar (25%)  

- Het huidige schooljaar (50%)  

- Nog niet aangeboden leerstof (25%). Hierdoor kunnen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

ook laten zien dat zij leerstof beheersen die nog niet aangeboden is  

Naast het volgen van de ontwikkeling van de individuele leerlingen geven de Citotoetsen ook de 

mogelijkheid de leerlingen te vergelijken met een landelijk gemiddelde. Dit gebruiken we om als 

school duidelijk te krijgen in welke vakken we goed zijn en welke vakken meer aandacht vragen. De 

groepsresultaten en schoolresultaten worden jaarlijks geanalyseerd zodat we kunnen zien op welke 

vakgebieden er schoolbreed aandacht nodig is. 

De toetsweken kunnen voor kinderen spannend zijn. We zullen de kinderen uitleggen dat het juist 

een kans is om te laten zien wat je al kunt en wat je nog moeilijk vindt. Zo kan de leerkracht daarna 

iedereen die ondersteuning geven die nodig is. Heb je hulp nodig bij het spellen of hoef je de 

instructies niet meer te volgen en kun je verdiepende lesstof aangeboden krijgen? De Citotoets is één 

van de gebruikte middelen om dit in kaart te brengen.  

We zouden het fijn vinden als u uw kind helpt door niet te veel druk te leggen op de toetsen en hen 

duidelijk te maken waar deze voor bedoeld zijn. Dan gaan we een ontspannen toetsperiode 

tegemoet waarin alle leerlingen optimaal kunnen laten zien wat ze geleerd hebben!  

Tijdens de toetsweken wordt er geen verlof gegeven. Zelfs niet voor een tandartsbezoek! Voor 

onverwachte, dringende doktersbezoeken of andere dringende zaken wordt natuurlijk wel verlof 

gegeven. 

 
Rapporten 
 
Zou u het rapport van uw kind weer mee naar school willen geven?! 
 



In deze nieuwsbrief verder informatie van juf Michelle over de lessen vreedzame School en juf Linda 
legt uit wat Moves Mates precies inhoudt. 
 
 
Marianne Miedema  
Directeur De WestWijzer 

 

Jarigen januari 
 

 
Estreva 

2-1      Luca 
7-1      Reiner 
            Arwen  
12-1    Maddox   
17-1    Hugo 
24-1    Fem  
27-1    Kimberly 
30-1    Chanel  
 
  
 

  

 

 
 
 
 

Identiteit 

Beste ouders, 

Hierbij weer een stukje over de identiteit van de school. Zoals in een 
eerder bericht te lezen was, gaan deze stukjes met name over De 
Vreedzame School en LeVo (levensbeschouwelijke vorming).  

Hoewel het nu 2023 is, wil ik eerst nog even terugblikken naar het einde van 2022. De kleuters van 
groep 1/2a hebben een prachtige kerstvoorstelling gespeeld. Woensdag voor enkele (groot)ouders 
en donderdag tijdens de kerstviering op school voor “het echie” voor alle kinderen van de school en 
hun eigen ouders. Het verhaal ging over Wouter en Mieke. Mieke was de grote zus die al naar school 
gaat en al veel kerstliedjes had geleerd op school. Wouter wist er nog niet zo veel van. Met de hulp 
van hun moeder en opa Bos leerden zij het kerstverhaal en de rituelen kennen. Zowel de openbare 
als de katholieke kant van het verhaal kwam hierdoor aan bod. Met maar 17 spelers, zonder 
microfoon en zo veel publiek: heel goed gedaan!  

Alle groepen hebben het thema ‘Klank’ afgerond. De kinderen leerden wat klanken allemaal los 
kunnen maken. Geluiden, stemmen en muziek bepalen veel voor de beleving van een verhaal.  
De komende wintermaanden gaan alle groepen het hebben over de Italiaanse heilige Franciscus. Hij 

https://www.fleurtiek.nl/ballon-happy-birthday-standaard.html


werd geboren als zoon van de rijke koopman Assisi. Hij kiest ervoor om niet het rijke leven van zijn 
vader over te nemen, maar voor soberheid en een zorgzaam leven. Er zijn veel verhalen over hoe hij 
omging met mensen en dieren.  

Met de Vreedzame School is voor de vakantie blok 3 “Wij hebben oor voor elkaar” afgerond. De 
lessen gingen hierbij over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. Belangrijk daarbij is 
dat je goed naar elkaar luistert en om jezelf soms in een ander te verplaatsen.  
Nu starten we met het blok “Wij hebben hart voor elkaar”. Gevoelens staan hierin centraal. De 
Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig 
voelt en waarin kinderen ‘hart voor elkaar’ hebben. Daarmee bedoelt De 
Vreedzame School dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dat gaat 
makkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in 
de gevoelens van anderen kunnen verplaatsen. Hierdoor ben je ook beter in 
staat om conflicten positief op te lossen.  

Heeft u de foto’s van de grondwet al bij de entree gezien?  

Als er vragen of opmerkingen zijn over de ‘identiteit’, dan hoor ik het graag! U kunt altijd even langs 
komen of een mail sturen naar m.slagter@dewestwijzer.nl .  
 

Groetjes juf Michelle 

Gymnastiek: Moves Mates 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Op maandag 23 januari zal er uitleg gegeven worden aan de kinderen van groep 7 over het nieuwe 
schoolproject genaamd Move Mates.  
Bij het project Move Mates worden kinderen uit groep 7 opgeleid tot speelpleincoaches. De 
speelpleincoaches zorgen voor een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Door 
middel van de speelpleinkaarten en nieuwe buitenspeelmaterialen zullen er nieuwe 
beweegmogelijkheden ontstaan op het schoolplein. 
De speelpleincoaches zullen zich ontwikkelen op sociaal en organisatorisch vlak. Na de 
voorjaarsvakantie zullen de leerlingen van groep 7 hun rol als speelpleincoach in de praktijk 
toepassen. 
 
Met sportieve groet, 
 
(Gym)juf Linda 
 
 

mailto:m.slagter@dewestwijzer.nl

