
    
Nieuwsbron     
17   december   2021   

  
  

Kwa�   e�n   li��t��   la��s����pe�   
Ke�k   na��   mi�   en   s�a�   me   a�n   
De�d   ve����s�   mi��   og��   op��   
Kre��   he�   wa��,   be�   me����a�n   
  

Dur�   we��   op   i�t�   mo���   te   ho���   
Bli�   da�   li��t���   no�   be����n!   

  
Beste   ouders,   verzorgers,   
Waarschijnlijk   hebben   we   allemaal   onze   teleurstelling   afgelopen   dinsdagavond   moeten   wegslikken.   
Helaas   gaan   ook   dit   jaar   de   schooldeuren   weer   eerder   dicht.   Vandaag   begint   vervroegd   de   kerstvakan�e.     
Het   zullen   ook   dit   jaar   andere   feestdagen   worden   dan   dat   we   allemaal   hadden   gedacht.   
Toch   wensen   wij   u   allen   mooie   dagen   met   elkaar.   Misschien   niet   fysiek   samen,   maar   dan   wel   in   elkaars   
hart.   Alleen   zo   kunnen   we   deze   moeilijke   �jd   vol   kracht   en   liefde   doorstaan.   

  
Agenda   
10-01-2022 Eerste   schooldag   na   de   kerstvakan�e.   
18-01-2022 Groep   6,   7   en   8   naar   musea   in   Amsterdam.   
19-01-2022 Groep   3   naar   museum   Flehite   
21-01-2022 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Luizenzakken   
Uw   kind   hee�   vandaag   zijn/haar   luizenzak   meegekregen   naar   huis.     
Wij   willen   u   vriendelijk   verzoeken   deze   luizenzak   thuis   te   wassen   op   60   graden   en   deze   de   eerste   schooldag   
weer   mee   te   geven   naar   school.   

  
Leerlingvolgsysteem   (LVS)   
Basisscholen   zijn   verplicht   te   werken   met   een   leerlingvolgsysteem   (LVS).   Het   leerlingvolgsysteem   wordt   ook   
wel   het   leerling-   en   onderwijsvolgsysteem   (LOVS)   genoemd.   Hiermee   houdt   de   school   vorderingen   en   
resultaten   bij.   Niet   alleen   van   uw   kind,   maar   ook   van   de   groep   van   uw   kind   en   van   de   school.   Er   bestaan   
verschillende   leerlingvolgsystemen.   Het   meest   gebruikte   systeem   is   het   Cito   Volgsysteem   primair   en   speciaal   
onderwijs.   Een   leerlingvolgsysteem   bestaat   uit   toetsen   die   de   hele   basisschoolperiode   lang   de   kennis   en   de   
vaardigheden   van   uw   kind   meten.     
In   januari   zullen   in   de   groepen   3   t/m   8   de   CITO   toetsen   weer   worden   afgenomen.   Aan   de   hand   van   de   
analyses   van   de   toetsen   worden   in   combina�e   met   de   methodegebonden   toetsen   (groep   3   t/m   8)   de   
groepsplannen   gemaakt.   Op   het   rapport   worden   de   resultaten   van   de   toetsen   weergegeven.   

  
Bericht   vanuit:   Alterna�ef   Bink   Sylvester   ScholierenCross   
We   hebben   veel   teleurgestelde   en   tegelijker�jd   begripvolle   reac�es   gekregen   dat   de   Sylvester   
ScholierenCross   dit   jaar   (weer)   niet   door   kan   gaan.   Terwijl   juist   nu   bewegen   voor   de   schooljeugd   eigenlijk   nog   
belangrijker   is   dan   anders   en   het   moeilijk   gemaakt   wordt   door   de   verschillende   Covid-maatregelen.   
Dat   kunnen   wij   en   onze   sponsor   Bink   Kinderopvang   niet   veranderen.   Wel   organiseren   wij   samen   met   Bink   een   
leuke   (hardloop)   clinic   op   woensdagmiddag   22   december   van   14.30-15.30.     

  



  
  
  

Deelname   is   gra�s   en   je   hoe�   geen   klant   van   Bink   te   zijn.   Vooraf   aanmelden   via   mail   is   wel   nodig.     
Let   wel   vol   =   vol.   Je   aanmelding   is   geldig   als   je   een   beves�ging   ontvangt.   

   
Daarnaast   hee�   Binkie   een   leuk   presen�e   in   pe�o   voor   alle   basisscholieren   die   (met   
ouders/verzorgers/opa’s/oma’s/buren/tantes/ooms)   meedoen   aan   de   Virtual   Sylvestercross.   Dan   ren   of   
wandel   je   2   km   (mag   ook   5   of   10)   op   een   door   jou   gekozen   moment   en   loca�e   in   de   periode   28   t/m   30   
december.   
Deelname   is   bij   inschrijvingen   t/m   27   december   12.00   uur   EUR   5   persoon.   Je   krijgt   daarvoor   een   digitaal   
startnummer   met   je   voornaam   en   oorkonde   dat   je   kunt   downloaden/printen.   Ook   kun   je   gebruik   maken   van   
een   app   zodat   je   kunt   zien   waar   nog   meer   gelopen   wordt.   Ook   krijgen   alle   deelnemers   een   herinnering   thuis   
gestuurd   en   dus   speciaal   de   basisscholieren   ook   een   aardigheidje   van   Bink   Kinderopvang.    Inschrijven   en   
meer   info   voor   de   Virtual   cross   gaat   via   de   website   van   de   Sylvestercross:   
h�ps://www.sylvestercross.nl/virtuele-sylvestercross-2021/asr-vitality-virtual-sylvestercross   

  

Het   team   van   de   Bron   

wenst   u   fijne   feestdagen!   
  

We   zien   elkaar   graag   weer   terug   op   school   op   maandag   10   januari   2022   
  

  

https://www.sylvestercross.nl/virtuele-sylvestercross-2021/asr-vitality-virtual-sylvestercross

