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Maandag 16 december

Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
Activiteiten/evenementen/kalender december 2013 , januari en februari 2014
Kerstmusical en kerstontbijt
Personeel
Regel van de maand
Waarom nemen we CITO toetsen af?
Activiteiten/evenementen/kalender december 2013 , januari en februari 2014
- Zondag 22 december 4e zondag van de Advent
- Woensdag 25 december 1e Kerstdag en donderdag 26 december 2e kerstdag. In de schoolkalender
kloppen de data niet.
- Kerstvakantie van maandag 23 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014.
- Op maandag 6 januari staan we als team paraat op de speelplaats om de kinderen en de aanwezige
ouders alle goeds toe te wensen voor 2014. De directie van de school nodigt vervolgens de ouders uit
voor een informeel kopje koffie/thee om het nieuwe jaar in te luiden in de speelzaal van de school op
deze maandagmorgen 6 januari 2013 direct om 08.30 uur.
Voor de kinderen van groep 1/2 is er deze ochtend niet de gebruikelijke inloop. De kinderen van groep
1/2 blijven op het plein en verzamelen zich bij de eerste bel op de voor hen bekende verzamelplaats.
- Maandag 6 januari Driekoningen.
- Woensdag 8 januari hoofdluiscontrole. We verwachten dat de kinderen deze dag geen gel in het haar
hebben.
- Vanaf maandag 13 januari worden er in de groepen 2 t/m 7 de CITO toetsen afgenomen. Zie het kopje
“waarom nemen we CITO toetsen af?” in deze nieuwsflits voor inhoudelijke informatie.
- Merel Eijkelkamp uit groep 8 is de voorleeskampioen geworden op de St.Cyriacusschool. Op woensdag
15 januari vertegenwoordigt zij de St. Cyriacusschool in de finale van het voorleeskampioenschap. Dit
vindt plaats in de Wiekelaar in Oudleusen. Het kampioenschap begint om 16.45 uur en duurt tot 18.15
uur. Er zullen vast en zeker supporters meegaan aangezien Merel maximaal 10 supporters mee mag
nemen. We wensen Merel namens alle kinderen en leerkrachten van de St. Cyriacusschool heel veel
succes toe!
- In de schoolkalender staat aangegeven dat we van 13 januari t/m 20 februari werken aan het
leesbevorderingsproject van Biebwijz. Het leesbevorderingproject voor groep 1 t/m 8 is echter verplaatst
naar en staat nu gepland van 3 maart 2014 t/m 11 april 2014.
- Op vrijdag 31 januari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van schooljaar
2013/2014. Heeft uw kind de rapportmap al weer meegenomen naar school?
- Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari werken de kinderen van groep 8 aan de CITO
Eindtoets.
- Van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari is de krokusvakantie.
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Kerstmusical en kerstontbijt
In nieuwsflits 6 van vrijdag 22 november bent u uitgenodigd voor onze Kerstmusical die we opvoeren in de
Cyriacuskerk op woensdag 18 december om 18.30 uur. Aan het eind van deze nieuwsflits is nogmaals de
uitnodiging opgenomen. De kinderen hebben erg hard geoefend voor deze musical en we willen dat alle
aandacht uitgaat naar de musicalspelers en de kinderen van het musicalkoor. Vandaar ook dat deze musical
opgevoerd wordt voor de ouders en kinderen van de St.Cyriacusschool. Als u toch besluit uw kind mee te
nemen jonger dan vier jaar dan verwachten we ook van deze kinderen rust en aandacht. Wilt u zelf uw
verantwoordelijkheid nemen als dit door welke reden dan ook niet lukt.
Aangezien er om 20.00 uur een avondwake in de kerk wordt gehouden wil ik een ieder verzoeken om na de
musical direct naar ons schoolplein te gaan, zodat we daar samen het kerstgebeuren kunnen afsluiten. De
leerkrachten zorgen ervoor dat het decor direct na de musical wordt opgeruimd. We vragen u om ook bij het
verlaten van dit schoolkerstfeest rekening te houden met de avondwake.
Kerstontbijt
Tijdens de voortgangsgesprekken heeft u zich als ouder ingetekend om onderdelen voor het Kerstontbijt aan
te leveren. De intekenlijst hangt voor het raam in het speellokaal van de school. Hangt de lijst daar niet
meer, dan ligt de intekenlijst in de personeelskamer.
Op woensdagmorgen 18 december kunnen vanaf 08.15 uur de onderdelen voor het ontbijt op de tafels in de
hal van de school neergelegd worden. Ouders vanuit de kerstwerkgroep zorgen ervoor dat alles wordt
verdeeld over de lokalen.
We verwachten dat elk kind zelf een bord, beker en bestek meeneemt.
Personeel
Juffrouw Tamara heeft gesolliciteerd op de profielschets en functie van specialist jonge kind op onze school.
Zowel juf Tonny alsmede meester Ruben vinden onder andere naar aanleiding van het gesprek, dat juf
Tamara voldoet aan het profiel en hebben beide vertrouwen dat de taken door juf Tamara succesvol
opgepakt en uitgevoerd worden. Juf Tamara wordt per 1 januari 2014 op onze school benoemd als specialist
jonge kind en feliciteren haar en de school met deze benoeming. De benoeming is gekoppeld aan een LB
(leerkracht B) functie. Een standaard leerkrachtbenoeming is LA (leerkracht A).
Overigens mocht juf Tamara zich na het behalen van haar Master SEN diploma reeds specialist jonge kind
noemen.
Regel van de maand
De nieuwe regel van de maand is “wat jezelf kunt doe jezelf”. Deze regel gaat in op maandag 6 januari en
wordt ook zodoende besproken in de groepen. We stimuleren u om deze regel ook thuis bespreekbaar te
maken.
Waarom nemen we CITO toetsen af?
Ten eerste spreken we hier uit dat we de CITO toets zien als een momentafname.
We gaan niet expliciet trainen voor de CITO toetsen, maar bereiden de kinderen wel enigszins voor op de
vraagstelling in de CITO toetsen. De vraagstelling is toch soms wel duidelijk anders dan dat ze vanuit de
methode gewend zijn, vandaar.
Ook u kunt uw kind thuis voorbereiden op de vraagstelling. Middels www.citotrainer.nl kunt u allerlei
schoolvakken oefenen. De moeite waard om bovengenoemde website eens samen met uw kind,
bijvoorbeeld in de Kerstvakantie, te verkennen.
We maken van het woord CITO op onze school helemaal geen groot thema, maar verwachten wel van
kinderen een bepaalde toetshouding. Hier praten de leerkrachten van tevoren ook met de kinderen over.
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Doelstellingen CITO
- Met behulp van het CITO kunnen we de ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en
het onderwijs op onze school volgen.
- De toetsen geven informatie over de ontwikkeling van een leerling ten opzichte van het voorgaande
meetmoment of de voorgaande meetmomenten. De toetsen geven antwoord op vragen als: is de mate
van vooruitgang van de leerling in de afgelopen periode te vergelijken met de mate van vooruitgang in
de daaraan voorafgaande periodes? Vertoont zijn/haar ontwikkeling nog steeds een opgaande lijn of
stagneren de vorderingen?
- De toetsen geven informatie over de ontwikkeling van een leerling in vergelijking met leeftijd- of
groepsgenoten. De toetsen geven antwoord op vragen als: hoe zijn de vorderingen in vergelijking met
die van andere leerlingen uit het land over een langere periode? Wordt een eventuele achterstand ten
opzichte van de gemiddelde leerling steeds groter of zien we dat een leerling zijn achterstand inloopt?
- De toetsen geven informatie over de voortgang van individuele leerlingen ten opzichte van de
(tussen)doelen die worden nagestreefd. De toetsen geven antwoord op vragen als: bereikt de leerling,
als hij/zij zich in dit tempo blijft ontwikkelen, de gestelde tussendoelen of einddoelen? Ligt de leerling
nog op schema?
- De toetsen geven informatie over de vorderingen van de groep ten opzichte van de landelijke
vergelijkingsgroep en van de te realiseren onderwijsdoelen (waarbij dezelfde vragen aan de orde komen
als bij de ontwikkeling van individuele leerlingen). Daarnaast kunnen de resultaten van leerlingen van
een groep ook onderling met elkaar vergeleken worden. De toetsen geven dan antwoord op vragen als:
hoe groot zijn de verschillen in vaardigheid tussen de leerlingen van de groep? Welke leerlingen hebben
ongeveer dezelfde vaardigheid? Welke leerlingen lijken onvoldoende van het gegeven onderwijs
geprofiteerd te hebben?
- De toetsen geven informatie over de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau. De toetsen geven
antwoord op vragen als: wat brengt het onderwijs op? Hoe verloopt de feitelijke ontwikkeling? Welk
effect hebben bepaalde maatregelen en inspanningen?
Een belangrijk verschil tussen de CITO toetsen en de methodegebonden toetsen is dat de CITO toets een
landelijke toets is en wordt vergeleken met alle kinderen in Nederland die hebben meegedaan aan de toets.
Bij het eerste en tweede rapport ontvangt u als ouder ook een uitdraai van de door uw kind
gescoorde CITO toetsen. Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.
De analyse van de gescoorde CITO toetsen wordt door de leerkrachten zelf uitgevoerd. Tijdens de
groepsbespreking daarna wordt er onder leiding van de intern begeleider samen met de directeur en de
leerkracht(en) ingezoomd op de behaalde resultaten. Dit alles met één hoofddoel: de kwaliteit van het
onderwijs te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren.
_________________________________________________________________________________________________

Graag willen we U tezamen met uw kind (eren) uitnodigen
op woensdag 18 december
voor de kerstmusical genaamd Het geschenk voor het kind.
De Kerstmusical begint om 18.30 uur en wordt opgevoerd door kinderen uit groep 5 en 6. Dit vindt
plaats in de Cyriacuskerk.
Bereidwillige kinderen uit de groepen 5,6 en 7 maken dienst uit van het koor.
Na de musical sluiten we de Kerstviering op het schoolplein af en zal de ouderraad u en de kinderen
een `drankje` aanbieden. Om 20.00 uur is het Kerstgebeuren ten einde.
Er zijn in de kerk geen plekken gereserveerd voor de kinderen. De kinderen zitten bij hun ouders.
Graag tot ziens namens Kinderen, Team en Ouderraad
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