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Cito-afname  
Vanaf maandag 15 januari zijn we gestart met het afnemen van de Cito-toetsen. Cito is een 

methode-onafhankelijke toets en bedoeld om, naast onze dagelijkse observaties, op objectieve 

manier de vaardigheden van onze leerlingen in kaart te brengen. Zo zien we, in de routine van 

alledag, geen zaken over het hoofd. 
 

We krijgen met de cito toetsen antwoord op vragen als: 

Hoe presteert de leerling (of groep) in vergelijking met leeftijdsgenoten? 

Maakt de leerling (of groep) voldoende groei door? 

Op welk niveau kan ik de lesstof aan deze leerling (of groep) aanbieden? 
 

Binnen onze school bestaan grote verschillen in niveau tussen leerlingen. In de praktijk blijkt dat 

sommige leerlingen een andere versie van de toets nodig hebben om hun vaardigheden op 

betrouwbare manier te kunnen meten. 

Daarnaast kan het nodig zijn dat de leerkracht aanpassingen doet die vergelijkbaar zijn met het 

werken in de groep. Denk aan het geven van meer tijd, een rustig plekje of individuele afname. 

Dit alles binnen de richtlijnen die Cito aangeeft in de handleiding, waardoor de toets blijft meten 

waarvoor zij is bedoeld.  
 

Om een doorgaande lijn te waarborgen worden aanpassingen altijd besproken met de interne 

begeleiders en de directeur. Als het aan de orde is zal de leerkracht tijdens het bespreken van 

het rapport aangeven welke aanpassingen er zijn gedaan en of er getoetst is met een 

aangepaste versie. 

Visie in ouderklankbord 
Dit schooljaar staat voor het team onder andere in het teken van het bespreken en vernieuwen 

van de visie. Hier is in de eerste ouderklankbordgroep van dit schooljaar met ouders over 

gesproken. We zijn nu zover dat er een concept visie ligt waar we graag met ouders over in 

gesprek willen. Op 20 februari staat er een ouderklankbordgroep bijeenkomst gepland waarbij 

we meer ouders willen uitnodigen. Wilt u nu al eens lezen wat onze visie is en daar over 

meepraten? Dan bent u van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij Ruth: 

info@paletdinther.nl.  

Spaaractie Jumbo  
Tijdens de spaaractie hebben klanten van de Jumbo voor onze school €579.20 bij elkaar 

gespaard. Van dit geld hebben we weer veel materiaal besteld om buiten mee te spelen. 

Alle spaarders, bedankt! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Open dag 
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Op woensdag 7 februari is onze jaarlijkse open dag. Tussen 9.00 uur en 12.00 uur zijn de ouders 

met nieuwe kinderen welkom voor een rondleiding en om de school in bedrijf te zien. Mochten 

ouders op dit tijdstip niet kunnen dan maken we een afspraak. ’s Avonds is van 19.30 uur tot 

21.00 uur de informatieavond. Ouders krijgen kort informatie vanuit de directie en van kinderen. 

Daarna gaan ze naar de onderbouw en vervolgens zien ze de rest van de school.  

Mocht u nieuwe ouders kennen, geef deze informatie dan door. Zie ook onze website. 

Bij vragen van u of nieuwe ouders kunt u een mailtje sturen naar info@paletdinther.nl.  
Bezoek arts of specialisten  

We zien dat er onder schooltijd steeds vaker leerlingen naar een arts of extern bureau gaan. Dit 

vraagt veel onderwijstijd. Het beleid is, dat iedereen na schooltijd naar een extern bureau gaat. 

Mocht dit onverhoopt niet kunnen dan is overleg op zijn plaats. Wij moeten namelijk kunnen 

verantwoorden waar de kinderen onder schooltijd zijn. 
Stepjes en fietsen 

Er zijn in de avonden en in de weekenden jongelui bij ons op de speelplaats te vinden die er niets 

te zoeken hebben. Helaas vernielen zij onze spullen. Zo zijn er in de grote vakantie eieren tegen 

de school gegooid en is in de kerstvakantie de voetbaltafel vernield met vuurwerk. We hebben 

hierover contact gehad met de wijkagent en die houdt een oogje in het zeil. Omdat we niet 

volledig kunnen voorkomen dat deze jongelui op ons terrein komen roepen we u op om stepjes, 

fietsen en andere spullen mee naar huis te nemen na schooltijd. Zo blijft het heel en kan uw kind 

er zorgeloos mee spelen. 

Nieuws vanuit de ouderraad 
Het voorzitterschap is over gedragen aan Janneke Kemps en Ilvy vissers. Arjen Verbruggen blijft 

dit jaar nog back-up staan om de dames eventueel te ondersteunen.  

Carnaval: 

Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school. We starten die dag in de klas. De groepen 1 en 2 

vieren carnaval op school. De groepen 3 t/m 8 gaan naar de zeart. Iedereen is welkom in de 

zeart om onder een genot van een kopje koffie/thee te genieten van de optredens van de 

kinderen. Het begint om ongeveer 8.30-11.00 u. Hierna gaan de kinderen terug naar school om 

daar wat leuks te gaan doen met de leraar. Om 14.15 u zijn de kinderen uit school en kan de 

carnavalsvakantie beginnen. 

 Confetti, serpentine, spuitbussen mogen niet mee naar school. 

 Wapens ( pistolen, zwaarden etc) mogen niet mee naar school. 

 Losse spullen zijn niet handig om mee te nemen, omdat ze snel kunnen kwijt raken.  

 

Een fijne carnaval/vakantie!! 

Fides  
De rugzak zetten we in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen 

gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar 

jezelf te kijken en de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf 

kunt zoeken, wat jouw aandeel is. En wat je bij de ander kunt laten, 

waar jij geen direct aandeel in hebt. 
Je leert je rugzak leeg te maken.  

Meer informatie op: www.fides-wbt.com  

 

 

 

 

 

 

De Nationale Voorleesdagen 
Van 24 januari tot en met 3 februari worden de Nationale Voorleesdagen gehouden; een 

evenement ter stimulering van het voorlezen. Op onze school hebben wij op woensdag 24 

januari als feestelijke opening hiervan een Voorleesontbijt gehouden. Op de poster hieronder 

vindt u negen voorleestips om uw kinderen ook thuis te laten genieten en ontwikkelen door 

middel van voorlezen. Veel voorleesplezier!!  
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