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maandinfo februari 2023 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
In januari is de eerste meting verricht dmv onze 
voortgangstoetsen. 
Zoals ik u al eerder in de nieuwsbrief liet weten, 
zijn wij als school wat betreft het toetsen van de 
leerlingen vorig schooljaar overgestapt van het 
CITO leerlingvolgsysteem (LVS) naar het IEP-LVS.  
Vrijwel alle toetsen zijn nu gemaakt en de ouder/rapport gesprekken waarin de resultaten worden 
besproken staan op het punt van beginnen (of zijn al gestart) 
Vlak voor de voorjaarsvakantie ontvangen de leerlingen hun rapport.  
 
We geven  u nog even een korte toelichting. 
Op het rapport worden de resultaten niet meer aangeduid met de cijfers I tot en met V; het IEP-LVS kijkt 
immers naar de groei van uw kind. En vergelijkt dus niet met andere kinderen. Ook gebruikt IEP andere 
aanduidingen, zoals bv ‘Taalverzorging’. Dit omvat spelling, leestekens, hoofdletters etc. 
 
Groep 3, 4 en 5: 
Het schooljaar kent twee periodes: A voor de eerste helft van het jaar en B voor de tweede helft van het 
jaar. Wij hebben nu de A toetsen afgenomen. Scoort uw kind nu bijvoorbeeld 3A, dan betekent dat dat de 
doelen van de eerste helft van groep 3 zijn behaald. Scoort uw kind bijvoorbeeld ‘op weg naar 5A’, dan 
betekent dit dat uw kind nog niet alle doelen van de eerste helft van groep 5 heeft behaald, maar dat hij/zij 
wel goed op weg is.  
 
Groep 6, 7 en 8: 
Als uw kind 6A heeft behaald, dan heeft uw kind de doelen van het eerste half jaar van groep 6 behaald. 
Heeft uw kind die doelen nog niet behaald, dan staat er bijvoorbeeld: ‘op weg naar 6A’ of ‘op weg naar 5B’. 
U ziet zo precies het niveau van uw kind. 
Vanaf groep 6 worden de resultaten ook aangeduid met referentieniveaus. Hierin wordt beschreven welke 
leerdoelen er in een doorgaande lijn door het hele onderwijs behaald zou moeten worden. 
Op de basisschool is het doel dat ieder kind taal en rekenen op 1F beheerst.  
Daarnaast is een doel voor de school dat een aantal leerlingen het streefniveau behaald: 2F voor taal (lezen 
en taalverzorging) en 1S (voor rekenen). Dit staat ook op het rapport vermeld.  
 
Het IEP- LVS heeft ook andere grafieken en talentkaarten. Op deze talentkaarten kunt u gedetailleerder 
zien waar de ontwikkeling van uw kind zich bevindt.  
Deze talentkaart ontvangt u tijdens de oudergesprekken en wordt uitgelegd door de leerkracht.  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht of bij onze Intern begeleider  
Sylvia de Beir 
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Schoolvakantie volgend schooljaar. 
 
We hebben in overleg met ons bestuur en kijkend naar de scholen voor VO het vakantierooster voor het 
volgend schooljaar met elkaar vastgesteld. 
Vrijwel alle schoolvakanties zijn door het ministerie vastgesteld (zomervakantie, kerstvakantie) of sterk 
geadviseerd (herfstvakantie, voorjaarsvakantie en 1 week van de meivakantie).  
Vrijwel alle scholen houden zich aan deze data. 
De ruimte zit in een week, die meestal aan de meivakantie wordt ‘vastgeplakt’ zodat er twee weken 
vakantie ontstaat. De schoolvakanties voor 2023-2024 zijn als volgt: 
 
 

Vakantie Data 

Herfstvakantie  21 oktober t/m  29 oktober 2023 

Kerstvakantie  23 december 2023 t/m  7 januari 2024 

Voorjaarsvakantie  17 februari t/m  25 februari 2024 

Meivakantie  20  april t/m  5 mei 2024 

Zomervakantie  13 juli t/m  25 augustus 2024 

 

 
Aandachttraining 
 
Ook dit jaar hebben de kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 de jaarlijkse Aandachttraining van José Leeuw. 
Het thema is dit jaar: ‘ Verdraagzaamheid’. Iedere groep is op eigen niveau bezig met de vraag: 
‘Hoe gaan we om met verschillen?’ 
We kijken met elkaar naar de vele verschillen die er zijn en wat de waarde daarvan kan zijn.  
Hoe moeilijk het soms is de verschillen tussen jou en de ander te accepteren en hoe je dat kan verbeteren.  
Zo worden kinderen zich er meer van bewust dat verdraagzaam zijn naar jezelf het begin is van ook de 
ander kunnen accepteren zoals die is. 
 
Naast het geven van de jaarlijkse Aandachttraining werkt José als creatief therapeut bij ons op school. 
Zij biedt ondersteuning aan kinderen op sociaal-emotioneel gebied, bij het verwerken van ingrijpende 
gebeurtenissen, maar ook als kinderen onzeker zijn of faalangstig, onrustig  zijn of concentratieproblemen 
hebben. 
 
Ouders kunnen bij haar terecht met hun vragen of voor een vrijblijvend informatief gesprek. 
Contact opnemen kan via de leerkracht of rechtstreeks via emailadres: jose.leeuw@live.nl 
 

 
Schoolfruit voorbij 
 
De leverperiode van het schoolfruit is alweer voorbij. 
De kwaliteit was dit schooljaar helaas wat minder dan de voorgaande jaren. 
We willen wel graag de gezonde leefstijl blijven promoten. We zouden het dan ook fijn vinden, als u voor 
de ochtendpauze weer zelf voor een fruitje zorgt. Een (ontbijt)koekje kan natuurlijk ook. 
Maar het liefst niet te veel zoetigheid. Alvast bedankt. 
 

Op tijd komen 
We willen graag elke dag om half 9 met de les(sen) beginnen. Dus hebben we graag alle leerlingen vòòr 
half 9 in de klas. Wilt u er dus voor zorgen dat uw kind op tijd naar school gaat, en (als u uw kind brengt) 
uw kind op tijd in de klas is. Alvast bedankt! 



Carnaval 
 
Nog even kort: 
Deze vrijdag 17 februari mogen de leerlingen (als ze dat willen) verkleed op school komen. 
Van 11.30 uur tot 12.00 uur zullen we in polonaise door de school gaan en kunnen de leerlingen een half 
uurtje feesten. 
 

 
Spelen met taal:  Alfabet!  
 
Het project ‘spelen met taal’ heeft volgende week de tweede aflevering.  
De vorige les waren er bij alle klassen (groot)ouders aanwezig. Dat was fijn om te zien. 
U bent  opnieuw van harte welkom!  
In de andere bijlage vindt u de uitnodiging 
 
Leesconsulent Yvette 
Bibliotheek Kennemerwaard  
  
 

 
Sporten in de vakantie(s) 
Deze voorjaarsvakantie is er van alles te doen in de gemeente Bergen (Schoorl en Egmond aan Zee). 
Er wordt voor de verschillende activiteiten een kleine bijdrage gevraagd, dit doen wij om op deze manier 
om te voorkomen dat mensen zich opgeven maar vervolgens niet op komen dagen.  
De ervaring is dat dit helaas gebeurd als de activiteiten gratis aangeboden worden.  
Die kleine bijdrage is dus een commitment van de deelnemers aan Alkmaar Sport. 
 

   
 
 



Klusklas 
 
In samenwerking met ‘kust en vliegwerk’ geven we een aantal leerlingen een extra kans om fijn extra met 
de handen bezig te zijn. 
Op dit moment maken zij plantenbakken voor moestuintjes, die naast de school komen te staan. 
 
Maakonderwijs 
Met hetzelfde motto doen we ook mee aan het project ‘circulair maakonderwijs’ vanuit de BUCH 
gemeentes. Dit project past helemaal in onze visie, dat met je handen leren (en werken) heel leuk is. 
Aan dit project is gekoppeld de bewustwording van het hergebruiken van materialen. 
Dus niet direct weggooien als iets stuk is, maar als het kan repareren. 
Wij volgen de lessen fietsenmaken.  
De oud-eigenaar van Busker fietsen, Jaap van de Kommer, geeft de lessen. 
De leerlingen van groep 7-8 gaan van een aantal oude fietsen, een paar werkbare fietsen maken. 
De leerlingen zijn erg enthousiast en super gemotiveerd. 
Vandaag stond het plakken van een band centraal; en groep 1-2 kwam ook even ‘op visite’. 
Want wat waren die grote kinderen nou allemaal aan het doen? 
Dit past n.l. heel goed binnen het thema vervoer, waar zij mee bezig zijn. 
 
 

              
 

                                                                 



Agenda. 
 
De agenda van februari is als volgt: 
 

Vrijdag 17 februari Carnaval; kinderen mogen verkleed naar school 

Vanaf maandag 20 februari rapport- en advies gesprekken (gr 8) 

Maandag 20 februari 2e bijeenkomst ‘Spelen met taal’ 

Vrijdag 24 februari Rapporten mee 

Zaterdag 25 feb - zondag 5 mrt Voorjaarsvakantie 

  

Woensdag 5 juli Studiedag: leerlingen zijn vrij! 

 

 


