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Dinsdag

R.K. BASISSCHOOL “OP ’T HWAGVELD”
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB MEERSSEN
Telefoon 043 – 3642813
info.hwagveld@innovo.nl

Toetsweek kleuters
Beste ouders van de kinderen uit groep 1 en 2,
Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, observeert de leerkracht regelmatig in de klas.
Ze kijkt naar wat het kind maakt en hoe het kind dit doet. Ze luistert naar de taal en geeft kleine
opdrachten die het kind uitvoert. Aan deze observaties hechten wij veel waarde.
Ook krijgen de kinderen, als ze het aankunnen, een toets. Dat heet een CITO-toets. De kinderen
krijgen een boekje met afbeeldingen erin. Ze moeten dan bijv. kiezen welke afbeelding bij welk
woord hoort. Het helpt ons om vervolgens te kijken wat uw kind moet leren: waarin is hij al goed, wat
verdient ondersteuning. We doen dit op een zo rustig mogelijke manier; d.w.z. in kleine groepjes.
Groep 1 heeft daarom vrij op: 8 en 9 februari
Groep 2 heeft vrij op: 6 en 7 februari

Aanscherping leerplicht en controle op te laat komen
Per 1 januari 2017 zijn de absenties die we in onze
schooladministratie invoeren, gekoppeld aan DUO, de
databank van het Ministerie van Onderwijs, C en W.
Van de leerplichtambtenaar kregen wij het verzoek om
absenties en te laat komen nauwkeurig te noteren.
Ongeoorloofde afwezigheid en te laat komen zullen steekproefsgewijs via een bezoek aan de school
gecontroleerd worden.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om er voor te zorgen, dat de kinderen op tijd op school aanwezig
zijn. Dus steeds 5 minuten voor aanvang van de lessen.
Dit om mogelijke problemen met de leerplichtambtenaar te voorkomen.
Bovendien is het ook prettig voor de leerkracht en de andere leerlingen als de gestarte les niet
verstoord wordt door laatkomers.
Wij rekenen dan ook op uw begrip.
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Bevorderen zelfstandigheid
U zult het vast herkennen: kinderen willen graag zoveel mogelijk zelf doen. ‘Ik kan het zelf!’
Op school stimuleren en begeleiden we dit. Dit start al bij de inloop.
Dit is een belangrijk moment voor zowel ouders, kinderen als leerkrachten.
Ouders van kinderen uit groep 1 en 2 brengen hun kind naar de klas.
U kunt dan nog even iets tegen de juf vertellen, zodat zij onmiddellijk op de hoogte is van wat
belangrijk is om uw kind die dag goed te begeleiden of te begrijpen.
Laat de kinderen zelf hun jas uittrekken / ophangen en hun tasje op de juiste plek leggen.
Ouders van groep 1 kunnen nog even meelopen naar de tafel van het kind, ouders van kinderen van
groep 2 nemen afscheid bij de deur van de klas.
Vanaf groep 3 komen de kinderen zelf naar de klas. Zij hebben geen begeleiding meer nodig.
Wanneer u iets met de leerkracht wilt bespreken, kan dit door een afspraak te maken of vóór/na
schooltijd te bellen.
We hebben gemerkt dat deze afspraak in de tijdelijke locatie is verwaterd.
Graag vragen we weer aandacht hiervoor.
Het is goed om deze routine weer terug te krijgen, zodat het voor de kinderen niet ineens vreemd is
wanneer we naar het nieuwe gebouw gaan.
Deze afspraak is namelijk hetzelfde als op De Gansbeek en zal ook in het KindCentrum gelden.
Het bevordert de zelfstandigheid van de kinderen.

Fusieschool Gansbeek / Hwagveld
De bouwmeter:
Inmiddels geeft de bouwmeter nog zo’n 10 maanden tot de
oplevering aan.
We verwachten dat in maart de schop in de grond gaat.
Spannend!
Om u te informeren over de bouwwerkzaamheden zal
gelijktijdig een website in de lucht gaan.
Op deze site www.kindcentrum-meerssen.nl vindt u
informatie over de gebruikers, de architect en de aannemer.
Ook kunt u alle nieuwsbrieven downloaden en vindt u foto’s
van activiteiten.
Ad Hoc:
Op dit moment wordt het ‘oude’ gebouw van Op ’t
Hwagveld beheerd door Ad Hoc, anti kraak wonen.
Wanneer u beweging / licht in het gebouw ziet, is dat van de
tijdelijke bewoners.
Zij beheren het gebouw tot 1 maart.
Passend Onderwijs:
De beide scholen zijn steeds meer naar elkaar toe aan het
werken. In fusiebijeenkomsten bespreken de leerkrachten het
onderwijs en worden afspraken gemaakt. Onlangs hebben we
het passend onderwijs besproken. Onderwijs dat passend is
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voor alle leerlingen van De Gansbeek en van Op ’t Hwagveld. Dit vraagt een bepaalde organisatie,
kennis, vaardigheid en aanpak van de leerkrachten en de school in het algemeen. We willen niet
verzanden in een veelheid van verantwoordingsformulieren, maar onze tijd zoveel als mogelijk
kwalitatief inzetten voor de kinderen. Daar hebben de kinderen profijt van, en dat is wat iedere
leerkracht iedere dag nastreeft.
Wilt u hierover meer weten? Vraag gerust de leerkracht.
Interieur:
Behalve een mooi exterieur willen we ook graag een fris interieur. Op onze zoektocht zien wij de
meest fantastische mogelijkheden. Tsjonge, als we een geldboom in de tuin hadden, wisten we het
wel! Helaas hebben we die niet en moeten we keuzes maken. Let wel: luxe keuzes! Eén ding is zeker:
beide scholen gaan er goed op vooruit!
We zijn enorm benieuwd hoe het er straks allemaal zal uitzien en hoe onze leerlingen reageren.
Schooltijden / overblijven:
De werkgroep (leerkrachten, ouders, directie) start dinsdag 31 januari. De werkgroep bekijkt de
mogelijkheden, kansen, bedreigingen, wensen. U ontvangt van ons een enquête zodat wij een
compleet beeld hiervan hebben. De werkgroep zal uiteindelijk een advies uitbrengen aan de directie
en medezeggenschapsraad.
Nieuwe naam school:
Het loopt storm met de inschrijvingen. We ontvangen leuke, creatieve, originele, grappige, historische
namen. Er wordt flink gebrainstormd door heel veel mensen in en buiten Meerssen. Weet u een naam?
De brievenbus staat er tot en met 6 maart.

CITO-toetsen
Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren.
Dat doet hij door beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen.
Door daarnaast twee keer per jaar de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met
een frisse blik naar de leerlingen. In veel gevallen komt de toets uitslag op de toetsen van Cito
overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het echter verrassende informatie
op. “Hé, vermenigvuldigen en delen gaat toch beter dan ik dacht.” Of: “Bij spelling kon hij eerst wel
goed de ou- en au-woorden onderscheiden, maar dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort informatie
geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft uw kind de beste kans om zijn talenten te
ontwikkelen.
Uw kind maakt zowel toetsen uit de lesmethodes als de toetsen uit het Cito Volgsysteem.
Wat is het verschil?
De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of uw kind de lesstof die net is behandeld
voldoende beheerst.
De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is.
De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon
of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten
zo de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig.
Hoe dat werkt?
De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn door een speciale
meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u daardoor
bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of uw kind voldoende
vooruit is gegaan.
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Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort op de toetsen op de methode, maar minder goed op de
toetsen van Cito?
Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof beheersen.
Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen vrijwel alles goed kan maken. De toetsen van
Cito beogen een onderscheid te maken tussen verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven
in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Het
omgekeerde geldt ook voor de minder sterke leerlingen. Voor hen zijn makkelijkere opgaven
opgenomen, zodat ook zij kunnen laten zien wat ze kunnen.
Bron: Cito
Wilt u meer weten?
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders

Schoolvakanties 2017 - 2018
De schoolvakanties voor volgend schooljaar zijn al bekend. Mocht u al een vakantie willen boeken,
wilt u hier dan rekening mee houden? Onderstaand het overzicht voor de regio’s zuid- en midden
Limburg:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

16 okt. t/m 20 okt. 17
25 dec. t/m 5 jan. 2018
12 feb. t/m 16 feb.2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 + 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 aug. 2018

Vooraankondiging Isy
Beste ouders / verzorgers,
Ook basisschool op ’t Hwagveld gaat beginnen met ISY!
Maar wat houdt dit nu precies in?
In het digitale tijdperk waarin we leven willen we u zo goed mogelijk informeren over wat er allemaal
gaande is bij uw kind op school. We geven al zo weinig mogelijk briefjes mee naar huis, omdat dit
beter is voor het milieu en tevens kostenbesparend werkt!
Maar met Isy kunnen we de communicatie tussen school en ouders optimaliseren.
Zo krijgt u als ouder/verzorger een mailmelding zodra er een nieuwbericht op Isy wordt geplaatst en
blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen op school.
Uiteraard is er ook een overzichtelijke kalender op Isy terug te vinden.
In de nabije toekomst worden ook de oudergesprekken via Isy gepland. (De tijd van het briefje op
school invullen is voorbij!) U ontvangt dan een uitnodiging om uw eigen afspraak in te plannen via de
computer / tablet of telefoon. Dit gaat al in maart gebeuren. Hierover ontvangt u op een later tijdstip
meer informatie.
Nieuwsbrief ’t Pennedöpke

Uitgave 12

31 januari 2017

Binnenkort nemen de kinderen een brief mee naar huis met de inlogcode voor Isy.
Elk kind heeft een eigen registratiecode. Hiermee kunt u zich registreren bij Isy.
Activeren van de link moet vóór de Carnaval gebeuren, want na de carnavalsvakantie zullen we
via ISY communiceren!
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij dat natuurlijk graag.
Wij wensen u veel plezier met dit nieuw systeem!

Play practice & jamsessies
Een aantal weken geleden is Albert Mukanga begonnen met het opzetten "Play-Practice &
Jamsessions". Er wordt elke donderdag 1 uur gesport en 1 uur gedanst in een hele vrij vorm. Iedereen
kan gewoon zijn ding doen en er is altijd een begeleider die er toezicht houdt en de aanwezigen helpt.
De lessen worden gegeven in de gymzaal bij de
Gansbeek en zijn geheel kosteloos.
De bedoeling van dit initiatief is om kinderen de
mogelijkheid te geven om samen te sporten en
met elkaar een connectie op te bouwen. Ook
ouders zijn welkom in deze lessen om samen te
sporten met de kinderen. Uit ervaring kan Albert
zeggen dat
kinderen dat echt heel erg leuk vinden. Bij mooi
weer zullen de 'lessen" ook in het park worden
gegeven. Deze unieke mogelijkheid willen we de
kinderen en de ouders van bs. Op ’t Hwagveld
niet onthouden.
“The old days – kids just hung out on the street’
Dus op donderdag van 16.00 – 18.00 uur zijn er Play Practice* en Jamsessies**
*Play-practice: Iedereen is dan welkom ook coaches, trainers en ouders om samen te komen sporten,
elkaar iets aan te leren of/en van elkaar iets te leren.
**Jamsessie: In dit uur zal er samen gedanst worden in een min of meer spontane, onvoorbereide
vorm. Ook hier is iedereen welkom; coaches, trainers en ouders om samen te komen dansen, elkaar
iets aan te leren of/en van elkaar iets te leren
Doel: kinderen de mogelijkheid geven om samen te sporten en met elkaar een connectie op te
bouwen. Ook ouders zijn welkom in deze lessen om samen te sporten met de kinderen. Bij mooi weer
zullen de lessen ook in het park worden gegeven.
Locatie: Kerksteeg 11 in Meerssen (Gymzaal Gansbeek)
Play-practice en Jamsessies zijn kosteloos te volgen voor iedereen.
Contact: shyncoaching@gmail.com
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Kinderen, juffen en meester feliciteren
prins Robin I en prinses Milou.
We wensen het prinsenpaar
'eine sjwanne carnaval'.
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