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Trefwoord  
Wat doet groei met ons? Groeien, groter worden, je ontwikkelen: wat maakt groeien leuk? Wat kun 
je al goed en geeft je een trots gevoel? De kinderen ontdekken dat het soms leuker is om nog klein te 
zijn. Ze ervaren dat groter worden ook meer 
taken met zich meebrengt. En wat willen 
kinderen graag doen en leren, later als ze groot 
zijn? 
Jezus leert over zichzelf in de woestijn. Hij 
ontdekt welke taken hij op zich wil nemen. Als 
Jezus teruggaat, zoekt hij vissers die met hem 
mee willen gaan.  
  
 

Afname toetsen en ouderportaal 

Deze weken worden de CITO M-toetsen afgenomen. Deze toetsen geven ons informatie over de 

groei van uw kind bij rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. De uitslagen analyseren wij met elkaar 

als team en bespreken wij met u tijdens de rapportgesprekken in februari. Aan de hand van de 

analyse van deze toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen observaties stellen we onze lessen 

voor de komende periode op zo’n manier samen, dat ze tegemoet komen aan de ontwikkeling van 

uw kind(eren). 

 

De komende tijd kunt u de CITO-toetsen in het ouderportaal niet inzien. Als de afname bij alle 

kinderen is afgerond zal de optie weer worden ingeschakeld.  

 
 

KC-raad vergadering op 17 januari  
De KC-raad vergadert komende maandag weer met elkaar over belangrijke (beleids)zaken van KC De 
Brug. Sinds dit onderwijsjaar vergaderen de KC-raad van De Brug en de KC-raad van De Kim het 
eerste gedeelte van de vergadering samen om met elkaar de voortgang van de vorming van het 
nieuwe kindcentrum te bespreken en de ontwikkelingen hierin te volgen. Daarna gaan de twee raden 
uiteen en worden de eigen agendapunten besproken. Dit keer wordt het zorgplan van de Brug 
besproken en zal er ook naar de financiën gekeken worden.   
  
We vinden het belangrijk dat uw stem als ouder wordt gehoord. 
Heeft u opmerkingen/ideeën/zorgen die u graag kenbaar wilt 
maken of besproken wilt hebben in de KC-raad? Dan kunt u dit 
doorgeven aan een van de ouders uit de raad (Harold 
Wouwenberg, Niels Nuis of Daisy van der Struik) of aan een van de 
medewerkers uit de raad (Angeline Fontein, Marieke Deelen of 
Marianne Kremer).  
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Zelftests voor kinderen van groep 6, 7 en 8  
Deze week en volgende week kunnen kinderen uit groep 6, 7 en 8 zelftesten (4 stuks per kind) 
ophalen bij de leerkracht. De overheid heeft deze gratis ter beschikking gesteld met het verzoek om 

twee keer per week een zelftest te doen. Het is aan u om te bepalen 
of uw kind de zelftest gaat gebruiken. Het testen gebeurt op 
vrijwillige basis.  
Het is niet verplicht om de testen op te laten halen door uw kind. 
Wel verstandig om met uw kind te bespreken of u hiervan gebruik 
gaat maken.  
  

 

 

Agenda  
19-01 Schoonmaakavond  
28-01 Administratiedag, kinderen vrij 
11-02 Eerste rapport 
15-03 Schoonmaakavond   


