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Beste ouders,
Het eerste trimester van het schooljaar is weer voorbij gevlogen en ook de
komende weken zijn we weer lekker druk. U kunt meer lezen over al onze
activiteiten in deze nieuwsbrief.
GCSE examens
Maar liefst 9 (ex)leerlingen van De Vaarboom zullen in
mei het GCSE examen Nederlands doen. De Vaarboom
helpt deze leerlingen met de voorbereidingen voor de
vier verschillende examenonderdelen, lezen, schrijven,
luisteren en spreken.
De naschoolse voorbereidingslessen vinden plaats op
zaterdag 19 maart, zaterdag 16 april en zaterdag 23
april van 13.00 tot 14.00 uur.
We willen onze examenkandidaten heel veel succes toewensen!!!
Cito toetsen
In januari en februari zijn de kinderen van alle groepen druk bezig met het
maken van de CITO-toetsen.
De volgende toetsen worden afgenomen:
Groep 1 en 2:
Taal voor kleuters
Groep 4:
Begrijpend lezen en AVI
Groep 5, 6, 7 en 8: Begrijpend lezen, Spelling en AVI
Het doel van deze toetsen is het bepalen van het niveau van uw kind ten opzichte
van kinderen in Nederland. Tevens kunnen de leerkrachten de ontwikkelingen van
uw kind ten opzichte van voorgaande jaren in beeld brengen.
Het leerkrachtenteam heeft besloten om vanaf dit schooljaar geen CITO
woordenschattoets meer af te nemen bij onze leerlingen.
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We zijn van mening dat deze toets weinig toegevoegde waarde heeft voor het
volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen en bovendien geen duidelijk beeld
geeft van het daadwerkelijke woordenschatniveau van onze leerlingen.
Oudergesprekken
Op zaterdag 19 maart vinden er oudergesprekken plaats met de ouders van alle
kinderen van groep 4 tot en met 8. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht
ook de CITO scores van uw zoon of dochter bekend maken. De ouders van
leerlingen van groep 1 en 2 hebben onlangs oudergesprekken gehad. Mochten
deze ouders behoefte hebben aan een gesprek, dan kan dit uiteraard met Juf
Inge worden ingepland.
De intekenlijst voor de gesprekken ligt op zaterdag 12 maart klaar in de
gang bij de klaslokalen.
Lezen
Zoals u weet, wordt er ook in de klas aandacht besteed aan de biebboeken en is
er gelegenheid voor de leerlingen om in hun eigen boek te lezen. Vandaar dat wij
u er nogmaals aan willen herinneren dat het belangrijk is dat uw kind het
biebboek iedere zaterdag meeneemt naar school, ook al is het boek nog niet uit.
Boekentip van groep 4, 5 en 6
De volgende boeken zijn op dit moment populair:
Top drie van groep 4 en 5 (juf Ingrid).
1. Dolfje Weerwolfje, Paul van Loon
2. Botje, Janneke Schotveld
3. Superjuffie, Janneke Schotveld
Top drie van groep 5 en 6(juf Gea)
1. Niek de Groot brokkenpiloot, Lincoln Peirce
2. De waanzinnige wereld van Tom Groot, Liz Pichon
3. De waanzinnige boomhut, Andy Griffiths
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Mediatheek groep 6, 7 en 8
Leerlingen van groep 6 , 7 en 8 kunnen tegen betaling van £1,- Nederlandse
DVD’s lenen op school. Dit kan aan het einde van de lesdag worden geregeld bij
juf Tsjitske of juf Gea. De uitleentermijn van de DVD’s is één week. Bij
beschadiging en vermissing van de DVD’s zullen we het aanschafbedrag bij u in
rekening brengen.
We hebben op dit moment met name DVD’s voor leerlingen vanaf 9 jaar
Binnenkort zullen we onze mediatheek uitbreiden met DVD’s die ook geschikt
zijn voor leerlingen van groep 5. Op ons verlanglijstje staan onder andere:
Mees Kees op de planken, Kameleon 1 en 2, De Dolle Tweeling, en Hoe overleef ik
mezelf.

Samenwerking met OBS Het Driespan uit Enkhuizen
Onze leerlingen van groep 7 en 8 hebben afgelopen zaterdag hun eerste e-mail
en foto ontvangen van de leerlingen van groep 7 van openbare basisschool De
Driespan uit Enkhuizen. Het is de bedoeling dat beide groepen door middel van
het versturen van e-mails en filmpjes van elkaar zullen leren. De Driespan is een
basisschool voor tweetalig onderwijs en de leerlingen daar vinden het uiteraard
heel erg leuk om met leerlingen in Engeland contact te hebben. Voor onze
leerlingen is het natuurlijk heel erg spannend om eens een “kijkje” te nemen en
kennis te maken met leerlingen op een basisschool in Nederland.
Om het project voor beide partijen uitdagend en interessant te maken, hebben
we afgesproken dat leerlingen van beide scholen in zowel het Nederlands als het
Engels met elkaar communiceren. Bovendien kunnen de leerlingen veel leren van
elkaars land en cultuur.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Na de kerstvakantie zijn we in groep 1 en 2 aan de slag gegaan met het thema
“Brr, wat is het koud”. Eerst hebben we geluisterd naar een voorleesverhaal over
Niels en Rania die de eendjes in de vijver gingen voeren. O jee, het water in de
vijver was bevroren en de eenden konden niet meer zwemmen. Gelukkig kwam de
brandweer helpen om een wak in het ijs te hakken. Maar dat ging niet helemaal
goed: één brandweerman gleed uit op het gladde ijs en viel in het water.
Verder hebben we gezorgd dat Ko het ook lekker warm heeft in de winter. Hij
kreeg wanten, een das, een jas en een muts. Verder hebben we zelf het
weerbericht verteld, wel spannend hoor, om dat in het Nederlands te doen!

De komende twee weken gaan we met zijn allen
bedenken hoe we voor de dieren in de kou kunnen
zorgen. We maken echte pindasnoeren en een lekker
warm holletje voor onze zelfgemaakte egeltjes.
We hebben ook een winterliedje geleerd: “Dag,
meneer de sneeuwman” en zullen nog aan de slag gaan
met het maken van onze eigen sneeuwman, maar dan
wel van papier!

Egeltjes van kei gemaakt door groep 1 en 2

Nieuws uit groep 4 en 5
Voor de Kerstvakantie hebben we in groep 4/5 gewerkt aan het thema "De stad
Amsterdam". Eerst hebben we bekeken hoe Amsterdam is ontstaan, daarna
hebben we het gehad over de verschillen soorten gevels die er zijn en hebben
we onze woordenschat uitgebreid met woorden als gracht, herenhuis, tram en
gevel. Als afsluiting heeft iedereen een eigen herenhuis geverfd zodat we onze
eigen Grachtengordel konden maken!
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“Grachtengordel” gemaakt door Groep 4/5

Deze term gaan we onze woordenschat weer verder uitbreiden door naar "De
Buitendienst" te kijken en daar over te praten. Ook zullen we weer veel lezen, in
groepjes of met z'n tweeën.
Verder willen we even hallo zeggen tegen Gabrielle, die vanaf nu bij ons in de
groep zit!
Nieuws uit groep 5 en 6
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn ondertussen behoorlijk gewend aan de nieuwe
manier van werken. Iedereen kan altijd vooruit met teksten verbeteren of een
nieuwe tekst schrijven. Op dit moment zijn we bezig het tweede nummer van de
klassenkrant ‘De Vliegende Hollander’ af te maken. We hebben nog wel wat
foto’s nodig. Die kunnen gemaild worden naar Gea.
Ook het zelfstandig oefenen met taal gaat
goed. Op de computer, met Varia, Loco, op de
Ipad of uit het Taal actiefboek werken ze aan
spelling en grammatica. De nadruk ligt op het
herkennen van werkwoorden en de open en
gesloten lettergreep. We hebben elke week
Nieuwsbegrip gedaan in groepjes en zijn
benieuwd of dat zijn vruchten af gaat werpen in de begrijpend lezentoets die we
binnenkort afnemen. Het wekelijkse filmpje van De Buitendienst blijft de grote
favoriet van iedereen.
Nieuws uit groep 6,7 en 8
De leerlingen in groep 7 en 8 staan weer aan het begin van een nieuwe CITOtoetsperiode. We zullen ons best doen om de toetsen voor begrijpend lezen en
spelling goed te maken! In de afgelopen maanden hebben we allerlei extra
curriculaire activiteiten in de klas gedaan.
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Waaronder drama (o.a. wie ben ik), knutselen (een diamant geknutseld en
versierd), proefjes met water en paperclips, het Lagerhuis (een debatteerspel
over de Klimaattop) en het schrijven van De Sinterkrant, welke u kunt vinden op
onze website. De komende maanden zullen we ons weer wat meer gaan richten op
Taal, spelling en begrijpend lezen omdat groep 8 hun GCSE Dutch gaat doen in
het voorjaar. Voor nu wens ik alle kinderen in groep 7 en 8 veel succes met de
CITO's! Kom uitgerust op school en blijf vooral thuis ook veel en vaak
Nederlandse boeken lezen!
Huishoudelijke mededelingen
-

-

Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter bij binnenkomst de schoenen
goed tegen de muur zet, zodat iedereen gemakkelijk naar binnen en naar
buiten kan, zonder over schoenen te struikelen.
We weten dat het op zaterdagochtend heel erg druk is met parkeren
rondom Queen Emma en we willen u vragen hiermee rekening te houden,
zodat wij daadwerkelijk om 9.30 uur met onze lessen kunnen starten.

Belangrijke data
13 en 20 februari:
12 maart:
19 maart:
26 maart t/m 9 april:
16 april:
23 april:
30 april:

“Half term” vakantie
Inschrijven voor oudergesprekken
Oudergesprekken/1e GCSE les
Paasvakantie
Start derde trimester, 2e GCSE les
3e GCSE les
Koningsdag

