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In deze nieuwsbrief o.a : 
 

• Scholen weer open! 

• Citotoetsen  

• Kennismakingsdagen vervallen & inschrijven  

• Studiedag 14 februari 

• Adviesgesprekken groep 8 

• Oudergesprekken 

• Carnavalsviering 

• HIRO 

• Nationale voorleesdagen 
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Scholen weer open & oliebollen!  
 
Het was even schrikken toen we te horen kregen dat de scholen opnieuw moesten sluiten. Wederom een groot 
compliment aan iedereen, want het was wederom schakelen. Hoe dat ik dat met werk? Oppas? En gaan de 
scholen na de vakantie weer open? Vol spanning zijn we dan ook de persconferentie van 3 januari tegemoet 
gegaan. En daar was het verlossende woord. De scholen mogen weer open! Vorige week maandag 10 januari 
hebben wij (bijna) iedereen weer mogen verwelkomen op school. Om het nieuwe jaar in te luiden en het 
samenzijn te vieren heeft school getrakteerd op oliebollen. Nou die gingen er wel in!  
Nogmaals een gelukkig nieuwjaar gewenst namens het hele team! 
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Citotoetsen januari 
In de weken van 24 januari t/m 4 februari zullen weer de citotoetsen plaatsvinden. Het verschil tussen de 
citotoetsen en de methodetoetsen? Kort gezegd worden er bij een methodetoets leerdoelen getoetst, die 
tijdens een bepaalde periode zijn geleerd en ingeoefend. De citotoets daarentegen bundelt de opgedane kennis 
van alle voorgaande periodes en toetst in hoeverre de algehele beheersing is van deze leerdoelen. 

Kennismakingsdagen 8-9 februari en inschrijven nieuwe leerlingen 
Bij deze willen we u laten weten dat de kennismakingsdagen op 8 en 9 februari niet doorgaan.  
Door Corona kunnen we dit niet organiseren. Daarom hebben we besloten de inschrijvingen en aanmelding van 
nieuwe leerlingen op een andere manier te gaan invullen!  
Graag nodigen we alle ouders van nieuwe leerlingen uit om contact op te nemen om een afspraak in te 
plannen. We nemen dan graag de tijd om u persoonlijk te woord te staan en geven een rondleiding door onze 
mooie school!  

Wilt u een broertje of zusje aanmelden ? Of heeft u een nieuwe aanmelding? 
Hoe regelt u de aanmelding? Nou, zo: 

• Bel of mail onze onderbouwcoördinator: Anouk Smit 
U bereikt haar op (0316 373087, of  
via anouk.smit@liemersnovum.nl) 

Samen plannen we dan een geschikt moment! 
 
U kunt kinderen direct al aanmelden 
Voor ons is een vroege aanmelding fijn, omdat we in onze planning dan gelijk rekening kunnen houden met de 
komst van uw zoon of dochter. Dat maakt het makkelijker om op tijd onze groepsindelingen te maken.  

U krijgt een inschrijfbewijs 
Na de aanmelding van uw kind stuurt onze administratie het inschrijfbewijs naar u op. Zo weet u dat de 
inschrijving definitief is en goed is gegaan! 
 
Studiedag 14 februari 
Op maandag 14 februari (Valentijnsdag) staat weer een studiedag gepland. Alle kinderen 
zijn deze dag vrij! 
Het team zal tijdens deze dag aan de slag gaan met de onderwijsplannen. Deze plannen 
gaan we maken zodat we een goede doorgaande lijn binnen de school hebben voor alle 
vakgebieden. Op deze manier kunnen we borgen wat er in welke groep gedaan wordt. Juf Pauline (IB-er) neemt 
ons hierin mee. Naast deze zaken zullen we ook verder gaan met de Bieb op School (BOS). De BOS komt 
namelijk bij ons op school! Juf Anoek heeft het team hierin meegenomen als leescoördinator. Met de BOS 
zorgen we voor een actueel aanbod van de nieuwste boeken op onze eigen school. De BOS is een 
samenwerking tussen school en de bibliotheek. Samen gaan we zo voor een zo goed mogelijk leesklimaat.  
Erg belangrijk! 
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Rapporten 
Maandag 21 februari gaan de rapporten mee. Dit is wat later dan in de ouderplanning staat. Echter door Corona 
en onder andere de vele afwezigen tijdens de toets-periode hebben we wat langer de tijd nodig om het rapport 
goed in te vullen. We hopen op uw begrip.  

Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

In de week van 21 staan de oudergesprekken voor de groepen 1 tot en met 7 
gepland. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de kinderen met u 
besproken. Deze gesprekken vinden plaats via Teams.  
Mocht dit veranderen dan informeren wij u hier tijdig over.  
U ontvangt van de groepsleerkrachten een uitnodiging om uzelf in te schrijven via Social Schools. 

Adviesgesprekken groep 8 
In de week van 21 februari staan ook de adviesgesprekken van de groepen 8 gepland. Tijdens deze gesprekken 
bespreekt u met de groepsleerkracht het onderwijskundig-rapport dat onze school aanlevert bij de door u 
gekozen school voor het voortgezet onderwijs. In dit rapport staan de belangrijke persoonlijke en didactische 
gegevens van uw kind. Ook deze gesprekken zullen plaatsvinden via Teams. U ontvangt van de 
groepsleerkrachten een uitnodiging om uzelf in te schrijven via Social Schools.  
De centrale eindtoets voor de groepen 8 staat voor dit jaar gepland op 19 april en 20 april.  

Carnavalsviering  
Op vrijdag 25 februari staat de carnavalsviering op onze school gepland. De viering zal in aangepaste vorm 
doorgaan en zich vooral richten op activiteiten binnen de eigen groep. We nodigen alle kinderen uit deze dag op 
een gekke, leuke, lieve of originele manier verkleed op school te komen! Meer informatie volgt nog via de 
carnavalscommissie. 

Hiro fase 3 van start!  

Inmiddels zijn we al een tijdje bezig met HiRO, zowel met de fysieke lessen op de mat als de activiteiten in de 
groep. Voor de kerstvakantie hebben wij fase 2 van HiRO afgesloten. In de afgelopen weken zijn we per groep 
met verschillende waarden bezig geweest die speciaal waren samengesteld aan de hand van de behoefte van 
de groep. Zojuist zijn we gestart met fase 3. In fase 3 staan de verschillende waarden van HiRO (vertrouwen, 
samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid en discipline) weer centraal en het proces rondom 
groepsdynamiek. We werken in deze fase een week lang aan dezelfde waarde. De HiRO lessen zijn ook in deze 
fase weer gekoppeld aan Disney films. Dit zijn de films per groep:  
Groep 1/2/3/4 - Monsters en Co & Ratatouille  
Groep 5/6 - Wall-E & Tarzan  
Groep 7/8 - Vaiana & Big Hero 6 
Inmiddels naderen we ook het einde van de fysieke lessen op de mat. Het is de bedoeling dat voor de 
voorjaarsvakantie de fysieke lessen grotendeels zijn afgerond. Een aantal groepen zal na de vakantie nog 
doorgaan met de fysiek lessen omdat deze nog een aantal inhaallessen gepland hebben staan. U zult hiervan op 
de hoogte gehouden worden door de groepsleerkracht.   
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Nationale voorleesdagen 

 
 

De Nationale Voorleesdagen zijn weer gestart. Dus tijd om even extra stil te staan bij voorlezen. 

Hoe maak je van voorlezen een dagelijkse gewoonte? 
Kies een moment dat past bij jullie gezin. Na het eten, het wachten in het zwembad bij de zwemles of ’s 
ochtends samen in bed. Met 15 minuten per dag voorlezen maak je al een hele mooie start. 

8 tips: 
- Een boek kiezen: Kies een boek dat aansluit bij de belevingswereld en interesse van je kind. 
- Voorleesrituelen: Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, 
en met zo weinig mogelijk kans op afleiding. 
- Voorbereiding: Maak het kind nieuwsgierig naar het verhaal. 
- Voorlezen met stemmetjes: Dat is niet nodig. Als je langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het 
voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het 
boek iets zegt. 
- Voorspel samen het verhaal: Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen 
goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 
- Moeilijke woorden: Wanneer er moeilijke woorden staan in het boek, worden deze in de context van het 
verhaal vaak duidelijk. Zo niet, dan kun je het uitleggen. Hierdoor verbetert de woordenschat. 
- Laat je kind vertellen: Je kind heeft een eigen interpretatie van het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen 
ervaringen. 
- Hetzelfde boek een paar keer voorlezen: Je kind krijgt daardoor steeds meer oog voor detail. 

Kinderen zijn nooit te jong (of oud) om te worden voorgelezen. Het prikkelt de fantasie en versterkt de band 
tussen (groot)ouder en kind. 
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