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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
02-02 Jayden Roos
groep 1-2
02-02 Diya Bissumbhar
groep 8
03-02 Andy Hooijmans
groep 3
04-02 Isabella van Duijn
groep 1-2
05-02 Indy Ramcharan
groep 1-2
06-02 Bob Tigchelaar
groep 6
06-02 Saar van Golverdingen
groep 7
06-02 Roy Rietveld
groep 7
07-02 Aya Boujaddi
groep 1-2
07-02 Sanne Huisman
groep 1-2
07-02 Jayson van Oosten
groep 1-2
07-02 Eva Duvekot
groep 3
07-02 Lucas Kraaijenbrink
groep 6
08-02 Megan Loman
groep 3
08-02 Elin Grootscholten
groep 4
08-02 Finn Meijburg
groep 7
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Valentijn van den Berg bij ons op school. Wij wensen je een fijne
en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Afscheid
Deze week hebben wij afscheid genomen van Annelot en Sofie van Leeuwen. Zij gaan verhuizen en
starten volgende week op hun nieuwe school. Wij wensen jullie veel plezier!

Berichten vanuit de directie
Cito toetsen groep 3 t/m 7
Afgelopen 2 weken hebben de leerlingen van groep 3 t/m 7 Cito-toetsen gemaakt
van Rekenen&Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Woordenschat. Sinds een
aantal jaar is Cito bezig met het stapsgewijs invoeren van de nieuwe generatie
toetsen 3.0. Dit schooljaar is groep 8 begonnen met deze nieuwste versie toetsen en
nu zijn deze toetsen helemaal gefaseerd in de school. De nieuwe generatie toetsen
sluiten inhoudelijk aan bij het onderwijs en de leefwereld van de kinderen. De
toetsen zijn helemaal bij de tijd, inclusief normering. Ook zijn de toetsen afgestemd
aan de referentieniveaus van de Nederlandse taal en rekenen. Dat is belangrijk omdat basisscholen voor
de overdracht naar het voortgezet onderwijs moeten kunnen aangeven waar hun leerlingen staan ten
opzichte van de referentieniveaus.
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Woordenschat 3.0 voor groep 3 t/m 8
Nieuw dit schooljaar is de Cito toets van Woordenschat 3.0. Deze toets is net nieuw op de markt en De
Waterwilg heeft deze toets tegelijk ingevoerd in de groepen 3 t/m 8. Woordenschat is de basis van alles.
Met een grote woordenschat is het voor een leerling makkelijker om zich uit te drukken, opdrachten te
begrijpen, teksten te lezen en te schrijven. Woordenschat vormt een belangrijke basis voor de
verbinding van een kind met de wereld om zich heen en voor zijn vermogen om te leren en zich te
ontwikkelen. In de toets van Woordenschat 3.0 komen voor de leerjaren verschillende opgaventypen
aan de orde. Zo bevatten de opgaven voor groep 3 betekenisopgaven en betekenisrelatie-opgaven met
afbeeldingen en een contextzin. In groep 4 komen hier ook tekstopgaven bij. Deze tekstopgaven
bevatten geen contextzinnen. In de opgavenboekjes voor groep 5 t/8 komen enkel tekstopgaven voor,
verdeeld over vier opgaventypen: betekenis en betekenisrelatie-opgaven mét een contextzin en
betekenis- en betekenisrelatie-opgaven zónder contextzin.
Op 20 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee inclusief de behaalde Cito scores. De
rapportgesprekken zijn op donderdag 7 maart of dinsdag 12 maart. Vanaf dit schooljaar willen wij de
leerlingen vanaf groep 6 meer betrekken bij hun eigen leerproces en daarom ontvangt u volgende week
een uitnodiging voor u en uw zoon/dochter om samen met de leerkracht het rapport te bespreken.

Nieuws Kangoeroegroep
Inloopdag Kangoeroegroepen 5 t/m 8
Maandag was het ouderinloop in de Kangoeroegroepen 5, 6, 7 en 8. In alle
groepen begon de les met het samen oplossen van een paar
uitdagende rekenproblemen van de Wereldwijde Kangoeroerekenwedstrijd.
Deze rekenproblemen zijn lekker pittig en vereisen wat doorzettingsvermogen. Samen kwamen wij er wel uit. In de groepen 5 en 6 ging de les
daarna verder met een korte terugblik op het project over de kunstenaar
Escher. Wij deden een proefje met de Möbiusband, een ruimtelijke figuur die
lijkt op een drie-dimensionale acht en op het wiskundige teken voor oneindig.
Wij maakten deze figuur zelf door een reep papier te knippen, één uiteinde
een slag te draaien en de uiteinden vervolgens aan elkaar te plakken. Toen wij de banden in de lengte
doorknipten, gebeurde er iets verbazingwekkends. Escher gebruikte de Möbiusband ook in zijn werk.
In de groepen 7 en 8 keken wij terug op het project ‘Leren leren’. Bij dit project leerden wij dat het
belangrijk is om nieuwe dingen te durven aanpakken en niet te bang te zijn om daarbij fouten te maken.
Als je iets nieuws moet leren lukt dat meestal niet in één keer, maar 'oefening baart kunst’. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het leren van woordjes in een vreemde taal, maar ook voor een leuke motorische
oefening: ‘Shoot the four’. De ouders moeten nog even flink oefenen voordat zij het net zo goed kunnen
als hun kinderen! De kinderen lieten zien welke leertrucjes er aan bod waren gekomen met behulp van
hun eigen mindmap. Tot slot oefenden wij met een Venn diagram, een hulpmiddel om overeenkomsten
en verschillen overzichtelijk te noteren. Wij vulden overeenkomsten en verschillen in tussen ouder en
kind. Fijn dat wij zoveel bezoekers mochten ontvangen. Nogmaals bedankt voor uw belangstelling!

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

ZIEZOO Nieuws
Workshop portrettekenen
Woensdag 30 januari is de workshop portrettekenen van start gegaan. De
workshop is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 van De Waterwilg. Geertrui,
vakkracht beeldende vorming, verzorgt de workshop en zij neemt de kinderen mee
in de schilderkunst van Vincent van Gogh #spiegelendekunst

Overblijfberichten
Tennisballen gezocht voor de overblijf
Mocht u thuis nog (oude) tennisballen hebben die u niet meer gebruikt, dan zullen de
kinderen bij de overblijf hier heel blij mee zijn. U kunt de ballen inleveren bij de
administratie. Alvast bedankt!

Overige berichten
Bedankt!



Moeder van Phileine de Bakker voor de bekertjes voor school. Wij kunnen deze
goed gebruiken in de groepen.
Moeder van Thijs en Daphne van der Burg voor alle ballen voor de overblijf.

Naschoolse cursus: Goochelen met Verf groepen 1-2
Hooggeëerd publiek: Het creatieve circus komt naar De Waterwilg!
In de schilderworkshop “Goochelen met Verf” maken de kinderen uit
groep 1 en 2 kennis met diverse teken- en schildermaterialen en leren zij
meer over schilderen. Zo schilderen we o.a. clowntjes en circusdieren en
werken we met gips, op hardboard en karton. Is uw kind graag creatief
bezig? Geef hem/haar dan nu op!
Data: maandag 4, 11, 18 en 25 maart, 1 en 8 april 2019
Tijd: 15.45 – 16.30 uur
Kosten: € 40,00
Er zijn minimaal 5 plaatsen en maximaal 8 beschikbaar. Aanmelden kan vóór 15 februari 2019 via
info@vankasjanaardemuur.nl. Vermeld hierin: naam school, workshop en kind, groep, telefoonnummer.
Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

Agenda
02-02
02-02
05-02
06-02
11-02
12-02
14-02
15-02
19-02
20-02
22-02
04-03

Einde Nationale voorleesdagen
Vormsel
MR-Vergadering
Gekke Kapseldag groep 5 t/m 8
Techniekochtend Mad Science Show groep 1 t/m 3
Techniekochtend Mad Science Show groep 4 t/m 8
Gespreksmoment groep 1-2 (start om 16.00 uur)
Warme Truiendag
Gespreksmoment groep 1-2 (start om 16.00 uur)
Rapport mee groep 3 t/m 7
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
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