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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Den Haag, vrijdag 11-01-2019
Hier volgt een aantal mededelingen en wetenswaardigheden van en over onze school,
Daltonschool "DE VIJVER".
Afname CITO
Volgende week starten in de groepen 3 tot en
met 7 de CITO toetsen, de groepen 8 zijn de
afgelopen week al gestart. De toetskalender
kunt u terugvinden op de schoolwebsite.
Er zijn dit schooljaar wat veranderingen in de
afname van de CITO’s. De reden hiervan is dat
we in de groepen 3 tot en met 7 met een
vernieuwde versie van de CITO toetsen werken.
Deze versie heeft een aangepast lettertype en
de bladverdeling is rustiger zodat het voor alle
leerlingen, juist ook voor de leerlingen met
dyslexie goed leesbaar is.
Groep 8 wordt nog met de oude versie getoetst
dit schooljaar en dus zal de oude manier van
afname nog van toepassing zijn. Vanaf volgend
schooljaar zullen zij ook met de vernieuwde
versie gaan werken.
In de groepen 3 en 4 zullen de AVI en DMT
afgenomen worden. In de groepen 5 tot en met
8 wordt alleen de AVI afgenomen. Bij leerlingen
die in het dyslexietraject zitten zullen beide
toetsen afgenomen worden. Leerlingen die AVI
uit zijn, worden niet meer getoetst.
Bij de CITO toetsen mogen leerlingen met
dyslexie aangeven of zij met een vergrootte
versie willen werken. Ook hebben zij recht op
extra tijd en is het mogelijk dat de toets in
delen wordt afgenomen. Bij de begrijpend lezen
toets mogen zij voorafgaand van de toets de
tekst een keer lezen.
Margedag groepen 1 tot en met 3
Op dinsdag 15 januari hebben de leerkrachten
van de groepen 1 tot en met 3 een studiedag.
Dit houdt in dat de leerlingen van de groepen 1
tot en met 3 deze dag vrij zijn.
Peuterwennen en vervroegde instroom
Zo nu en dan krijgen we de vraag of 3,5 jarigen
die al klaar zijn om naar school te gaan
eventueel eerder mogen starten. In het
verleden zijn een aantal kinderen eerder
gestart, omdat dit mogelijk was en het voor
hun ontwikkeling wenselijk was.
We merken op dit moment dat de tussentijdse
instroom van 4 en 5 jarigen toeneemt. Dat
betekent dat we voor deze kinderen voldoende

leerlingplekken moeten hebben. Nu is het zo
dat we bij een tekort aan leerlingplekken een
nieuwe groep zouden moeten starten. Dit
brengt extra kosten met zich mee. Zeker als
het geen officieel schoolgaande kinderen
betreft. De school ontvangt alleen een
vergoeding voor kinderen die op 1 oktober op
school zitten. Wel kunnen wij bij voldoende
instroom extra financiën aanvragen halverwege
het jaar. Voldoende instroom betekent een klas.
Naast de extra kosten bestaat inmiddels ook de
onzekerheid m.b.t. het vinden van een goede
leerkracht. We hebben daarom besloten om
naast het peuterwennen (5 dagdelen), kinderen
niet vervroegd te laten starten. Of dit in de
toekomst weer gaat gebeuren is nu nog
bekend. Indien het geval, hopen we er
subsidiegelden voor te ontvangen van de
gemeente en moet er beleid opgesteld worden
waarin ook het verzekeringstechnische
onderdeel opgenomen zal worden.
Talentweek
In de week van maandag 28 januari t/m vrijdag
01 februari (evt. met een week uitloop) staat er
een talentweek gepland. Het thema ruimte
staat dan centraal. Heeft u materialen die wij
mogen lenen, dan kunt u deze afgeven
(voorzien van naam) bij de leerkracht. Te
denken aan boeken, verkleedkleding, posters,
een telescoop, films, spelletjes of een model
planetarium.
Fruitdag
Ter herinnering: Zoals u ook in onze schoolgids
kunt lezen is het op woensdag en vrijdag
fruitdag. Op die dagen moeten alle kinderen uit
groep 1 t/m 8 fruit of groente meenemen.
Kinderen die geen fruit of groente bij zich
hebben op woensdag en vrijdag hebben dan
helaas niets te eten tijdens de ochtendpauze.
(Ontbijt)koek, croissantjes en brood is dan niet
toegestaan en zal dus ook weer mee naar huis
gaan of tijdens de lunch opgegeten worden.
Een prettig weekend!
Namens het team,
Ysé Beeloo

