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 DE BESTE WENSEN  

De beste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk heeft u 

samen met uw kinderen genoten van de feestdagen en de 

vakantie. We wensen iedereen weer een fijne tijd toe op 

school. De komende weken staat weer in het teken van de 

Midden toetsen van CITO. Volgende week krijgen we ook 

bezoek van de onderwijsinspecteur in het kader van regulier 

toezicht. Het betreft een bezoek rondom ons didactisch 

handelen. De inspecteur kijkt naar betrokkenheid van 

leerlingen, taakgerichtheid en feedback. Het bezoek wordt 

afgesloten met een gesprek met het gehele team. Dit thema 

is passend bij ons jaarplan “vakmanschap versterken”. We 

volgen dit jaar met het gehele team nascholing om de 

kwaliteit van ons onderwijs te versterken passend bij de 

verschillende niveaus in de groep.  

WELKOM   

Jip is in december gestart in groep 1 en Mats stroomt eind 

januari in. We wensen de jongens veel schoolplezier toe! 

Groep 0/1 telt eind januari 18 leerlingen.  

TOETSEN  

Belangrijke data voor januari 
U kunt veel belangrijke data en activiteiten vinden op Social 

Schools en onze website. Om een overload aan informatie te 
voorkomen zal ik me in de nieuwsbrief beperken tot de 
belangrijkste data en de data passend bij de informatie.   

10 januari  Opkomst jeugdprins en jeugdprinses van 
de Stuuverkes.  Vanaf 18.30 uur bij 
Jimmy’s in de kelder. Alle kinderen 

worden door de vereniging uitgenodigd!  

13 januari De onderwijsinspecteur bezoekt onze 

school. 

Week 3-4-5 Toetsweken CITO-midden toetsen 

Groepen 2 t/m 8   

30-31 januari Op deze data staat een nationale 

onderwijsstaking gepland. We hebben op 
dit moment nog niet helder hoe elke 

medewerker hierin staat. We informeren 
u z.s.m.  

  

3 februari  Studiedag in het teken van 
vakmanschap versterken. 
De leerlingen zijn vrij!  
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In week 3, 4 en 5 vinden de Midden Toetsen van CITO op het 

gebied van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en 

spelling plaats. Dit is een belangrijk meetmoment om te 

kijken in hoeverre onze leerlingen van ons onderwijsaanbod 

geprofiteerd hebben. Daarnaast geeft het ons inzicht in het 

niveau van de leerling en wat ze van ons als leerkracht en 

het lesaanbod vragen. Op basis van de resultaten van 

meerdere jaren wordt ook het uitstroomperspectief richting 

VO bepaald.  Als de toetsen afgenomen zijn, zal de leerkracht 

met elke leerling in gesprek gaan om dit samen met hem of 

haar te bekijken. De gestelde doelen worden geëvalueerd en 

er worden nieuwe doelen en afspraken gemaakt. Deze 

worden vervolgens in het KOL gesprek met u gedeeld.  

PERSONEEL 
Aangezien juf Thea meer tijd voor haar herstel nodig blijkt te 
hebben dan verwacht zal ze de komende tijd niet in groep 2 

terugkeren. Juf Marijke de Zeeuw zal de komende maanden 
op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 2 zijn. Juf Kim 
en juf Marijke zijn samen verantwoordelijk voor de groep. 

 
Juf Daphne gaat 15 januari met zwangerschapsverlof. Zij 

verwacht in februari haar derde kindje. Juf Jonne Bosch zal 
op de maandagen in groep 7 zijn en juf Anne-Marie draait de 
groep op dinsdag tot en met vrijdag. Zoals het er nu uitziet 

zal juf Daphne in juni terugkeren.  
 

Juf Ine bezoekt samen met enkele ander KONOT ICT-ers in 

week 4 de Bett beurs in Londen. Hier zijn de nieuwste 
ontwikkelingen op ICT-gebied in het onderwijs te zien.  

VERRASSINGSDAG ’N LESTEN STUUVER 

Beste ouders/verzorgers,  

Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van ’n lesten 

Stuuver en het 22-jarig jubileum van de Stuuverkes, willen 

we graag alle basisschoolkinderen uit Rossum een 

onvergetelijke dag aanbieden! 

Woensdag 12 februari gaan we op “Wereldreis”.   

Na een dag vol workshops, met als thema muziek en dans, 

zal er ‘s middags een spetterend optreden gegeven worden 

door alle kinderen! 

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  De 

voorstelling wordt om 13.30 uur gegeven in de sporthal 

“De Rossweide”.  In verband met de ruimte kunnen er 

maximaal 2 volwassenen per leerling komen kijken. De 

voorstelling duurt ongeveer 60 minuten.  

We willen u vriendelijk verzoeken deze middag geen foto’s 

en/of films te maken. Dit verstoort de voorstelling. Wij zullen 

de hele voorstelling filmen. Na afloop kunt u deze film 
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bestellen voor €2,50. De film zal niet gepubliceerd worden op 

social media. 

Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind gefilmd wordt en dat 

deze film verspreid wordt onder andere ouders, laat ons dit 

dan weten. 

Wij hebben er zin in!  
Namens de jubileumcommissie, 

Saskia Nijboer en Wendy Stege 

saskianijboer31@gmail.com 

wendybroenink@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

WIST U DAT….. 

- De glijbaan op het kleuterplein op 

oudejaarsdag moedwillig vernield 

is.  

Het vermoeden is dat hier 

schoolverlaters bij betrokken zijn. 

Weet u of uw kind(eren) hier meer 

over, dan horen we het graag. Het 

is erg spijtig dat er jaarlijks 

vernielingen zijn rondom de school. 

We begrijpen dat het voor de 

kinderen een fijne plek is om 

samen vuurwerk af te steken, maar we zijn er ook als 

dorp samen verantwoordelijk voor onze mooie school 

en het plein aangezien dit openbaar terrein is. 

- Mad Science gezien een te beperkte deelname niet zal 

starten met de naschoolse cursus Wetenschap en 

Techniek.  

- De bouw van onze buitenberging voorspoedig verloopt. 

We hopen het voor de voorjaarsvakantie klaar te 

hebben.  


