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Van de directie 
 

This year will be the 5th year of our 

bilingual pilot.  

What are our results? 

What are our problems? 

What can we do to improve and integrate 

the English with all our other lessons? 

These questions need to be asked in order 

to improve the English in our school.  

Our study day on Thursday the 21st will 

be all about TPO. 

We are improving our English program, 

with special attention to better integration 

with our themes.  

From now on, you may expect more 

English communication in the information letter too. 
 

CITO-toetsen  
 

Afgelopen jaar zijn de toetsen in heel Nederland beter gemaakt dan het jaar ervoor. Dat 

betekent dat de ontwikkelaar van de toetsen heeft besloten om de normen aan te 

passen. 

Dat wil niet zeggen dat de toetsen die nu lager gescoord worden, ook slechter gemaakt 

zijn. De normen zijn aangepast, zodat het CITO weer 20% van alle kinderen 

bovengemiddeld  scoren.  

Wilt u meer weten? 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/vragen-en-antwoorden-over-aanpassing-

normering-toetsen-cito 
 

Columbus/Da Vinci  
 

Deze week is er een nieuwsbrief naar alle ouders van de Columbus en Da Vinci-kinderen 

uitgegaan. 

Hierin wordt uitleg gegeven van de ontwikkelingen van de kinderen in de afgelopen 

periode.  

Er is veel aandacht voor de executieve vaardigheden.  

 

Executieve vaardigheden zijn vaardigheden die je in staat stellen het werk dat je moet 

doen naar behoren te kunnen vervullen. Dit kan zijn op school, maar je gebruikt ze ook 

later in je werk, in relatie tot anderen en in je persoonlijke leven.  

Er worden hiervoor verschillende indelingen gebruikt. Bij Da Vinci gebruiken we de 

indeling in 11 vaardigheden, te weten 5 denkvaardigheden en 6 gedragsvaardigheden. 

De denkvaardigheden zijn: plannen, organiseren, timemanagement, werkgeheugen en 

metacognitie. Tot de gedragsvaardigheden rekenen we: responsinhibitie, 

emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, flexibiliteit en doelgericht gedrag. 

 

Er is volgende week voor de ouders van Columbus en Da Vinci-kinderen nog een kans om 

de lessen bij te wonen bij Da Vinci. De open les van Columbus is op 12 februari van 

8.15-9.00 uur. 

 

Deze periode op de kalender: 

 
11-2 klassenuitje 5b; schaatsen 

11 t/m 13-2 eindgesprekkken ouders groep 8 

14-2 6a en 6b naar kinderboerderij 

18-2 klassenuitje groep 7c; schaatsen 

21-2 studiedag 

22-2 t/m 3-3 voorjaarsvakantie 

 

Volgende ouderinfo is op 21 februari 2019 

 

Voor meer data zie: 
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25 

http://www.obspassepartout.nl/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/vragen-en-antwoorden-over-aanpassing-normering-toetsen-cito
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/vragen-en-antwoorden-over-aanpassing-normering-toetsen-cito
http://www.obspassepartout.nl/index.php?section=25
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Vanuit de ouderraad  
 
Voor de kerstvakantie zijn er in alle groepen 

kerstkaarten gemaakt voor oudere mensen in 

de wijk en daarbuiten. Met zoveel leerlingen 

konden heel veel ouderen in de 

decemberperiode blij gemaakt worden met een 

kerstkaartje! 

De kaarten van de groepen 1/2 en 3 zijn via 

een apotheek verspreid, de kaarten van de 

groepen 4 en 5 zijn verstuurd naar het 

Ouderenfonds (en vervolgens via hen 

verspreid), de kaarten van de groepen 5, 6, 7 

en 8 zijn uitgedeeld in de Kristal en bij een 

kerstfeest van het Leger des Heils.  

Een aantal leerlingen uit groep 8 zijn met hun leerkracht in de Kristal langs geweest op 

de verzorgingsafdeling om de kaarten uit te delen. En ook bij het feest van het Leger des 

Heils hebben drie jongens de kerstkaarten persoonlijk uitgedeeld. Zowel de leerlingen als 

de ontvangende ouderen vonden het erg leuk! 

 
  

 

Van de 

ouderraad: Klassenuitje per klas 
 

Vanuit de ouderraad is er dit schooljaar een nieuwe activiteit gestart. Een uitje voor de 

klas georganiseerd door de klassenouder, in overleg met de leerkracht voor het tijdstip. 

Per klas is hiervoor €75 beschikbaar gesteld door de ouderraad. Het gehele schooljaar 

door vinden er uitjes plaats en kunt u hierover lezen in de ouderinfo. Voor de groepen 8 

is er na overleg besloten dat zij, vanwege de drukke agenda, geen uitje zullen hebben, 

maar dat het bedrag wordt bijgelegd bij hun eindejaarsactiviteiten. Voor alle andere 

klassen wordt er door de klassenouder bekeken wat bij de leerlingen van de klas past en 

wat zij leuk zouden vinden om te doen. De uitjes verschillen dus per klas. Vanuit de 

ouderraad is Ellen betrokken bij deze activiteit. Zij ondersteunt de klassenouders bij het 

organiseren van het uitje. Voor vragen is Ellen te bereiken via 

ouderraad@obspassepartout.nl. De ouderraad hoopt dat alle leerlingen veel plezier zullen 

beleven aan het uitje! 

http://www.obspassepartout.nl/
mailto:ouderraad@obspassepartout.nl

