
NIEUWSBRIEF 
 

 

Uit de directiekamer. 

De voorjaarsvakantie is voorbij. We zitten alweer op de helft van schooljaar 

2018-2019. Wat was het een fijne vakantie. Wat langer slapen, lekker niksen of 

juist lekker actief. De winter, die geen echte winter heeft willen worden, laten 

we achter ons. Alhoewel je nooit weet wat maart nog gaat brengen. De lente 

gaat beginnen en de eerste sneeuwklokjes zijn al te zien. Voor de vakantie zijn 

de Portfoliomappen meegegaan en hebben de portfoliogesprekken en 

voortgangsgesprekken plaatsgevonden. De leerkrachten van groep 7 en 8 

hebben (voorlopig) advies gegeven over welk niveau het beste bij uw kind 

past. Het advies is gebaseerd op de verzameling van gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Daarmee geeft de school aan welke 

voortgezet onderwijs school het meest geschikt zou zijn. Het schooladvies is 

het belangrijkste advies en leidend. De Centrale Eindtoets die in april door de 

leerlingen van groep 8 wordt gemaakt, geeft een tweede advies. Het is 

bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting 

zat. In de meeste gevallen zal het resultaat op de eindtoets een bevestiging zijn 

van het basisschooladvies.  

Belangrijke data 

1 maart  Optreden groep 5 

7 maart  Vanuit het cultuurmenu  voor groep 1-2 workshop sprookjesfilm 

15 maart Optreden groep 1-2B  

15 maart Stakingsdag Onderwijs 

19 maart MR vergadering 19.30uur 

20 maart Nationale Daltondag 

20 maart Vanuit het cultuurmenu  voor groep 6 bezoek ‘t Olde Maat Uus 

21 maart Open dag voor nieuwe ouders 9 uur t/m 12 uur 

22 maart onderbouw vrije dag 

31 maart Klok één uur vooruit om 02:00 naar 03:00 uur,  dus één uur minder slapen! 

Bouw!  

Na de voorjaarsvakantie zijn er ook een aantal leerlingen gestart uit de groepen 2 met het programma Bouw!.  
Bouw! is een programma waarbij kinderen met vermoedelijke leesproblemen preventief worden ondersteund.  
Sterke lezers uit de groepen 5 t/m 8 zijn tutor voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 5. Zij  oefenen 2x per week met 
deze leerlingen op school, namelijk op woensdag- en vrijdagochtend. Daarnaast wordt er 2x per week thuis 
geoefend. Zo kunnen de leerlingen al vroegtijdig extra oefenen in het leesproces en kunnen in de meeste gevallen 
ernstige leesproblemen op latere leeftijd voorkomen worden. De resultaten zijn noemenswaardig, dit succes wilden 
wij graag met u delen… 
 
Nieuws van de Buitenschoolse opvang 

Nieuwe kinderen: 
We hebben nieuwe kinderen op de BSO welkom Isa en Jack. We wensen jullie een fijne tijd bij ons.  
 
Thema's: 
Deze maand werken we met het thema: kunst/muziek/toneel 



Onze BSO kinderen zijn vrij om te kiezen of ze mee willen doen aan de activiteiten. Ze mogen ook zelf 
kiezen wat ze willen doen. Met dit heerlijke weer gaan we natuurlijk lekker buiten spelen en activiteiten 
buiten doen. 
 
Ouders: 
Ouders zijn altijd welkom om te komen kijken, we zijn een flexibele opvang en we hebben nog ruimte voor 
nieuwe kinderen. U hoeft zich niet te melden, u mag zo binnenlopen tijdens de BSO uren.  

Team BSO School B 
Els, Irana en Yvonne 
 
Aanmelden broertje en/of zusje graag Z.S.M.!!!! 

Inschrijven broertjes en zusjes 
Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en zusjes die wellicht komend 
schooljaar ook naar SchoolB gaan. Dat kan ook pas in september 2019 zijn. 
Graag willen we dit nu al graag weten i.v.m. de leerlingenaantallen. Zouden jullie alvast een 
aanmeldformulier willen opvragen. Alvast bedankt.  
 
Bareka 

Afgelopen periode hebben we de cito’s weer afgenomen, waarna we de groepsbesprekingen zijn gestart. Tijdens 

deze groepsbesprekingen hebben we voor een aantal leerlingen op school afgesproken om Bareka in te zetten. Met 

behulp van Bareka kunnen we per leerling kijken waar de hiaten zijn m.b.t. het rekenen. Bareka is een digitale 

signaleringstoets die werkt met rekenmuurtjes. Een rekenmuurtje begint met + en – sommen onder de 10. Wanneer 

je deze beheerst kan je verder bouwen met sommen tot 20. De sommen onder de 10 heb je daar weer voor nodig. 

Maar je hebt de sommen onder de 10 ook weer nodig om bijv. onder elkaar te optellen/aftrekken, x sommen, 

breuken, procenten, enz.. Wanneer de bouwstenen goed gestapeld zijn, krijg je een stevige rekenmuur. Wanneer dit 

niet zo is, kijken we welke bouwsteen ontbreekt en gaan daar gedurende een korte periode mee aan de slag in de 

klas. Wanneer wij kiezen om uw zoon en/of dochter te laten werken met Bareka is dat dus om te kijken waar de 

hiaten zitten om vervolgens weer planmatig verder te kunnen. Hieronder ziet u hoe een rekenmuurtje is 

opgebouwd. 

  

 

 



Veilig YouTube kijken met YouTube Kids 

Kinderen vinden het fantastisch om video’s te kijken op YouTube. Met de gratis videodienst heb je onbeperkt 
toegang tot de grootste video catalogus op het internet. Het nadeel van YouTube is dat iedereen video’s kan 
plaatsen en je niet weet wat je kind precies te zien krijgt. Als ouder wil je misschien graag content kunnen blokkeren 
en in de gaten houden wat je kind kijkt. Met de YouTube Kids app is het mogelijk om te bepalen wat je kind te zien 
krijgt. Sinds 5 februari 2019 is YouTube Kids beschikbaar in Nederland en België. In deze blog en video leg ik uit wat 
jij kan doen met YouTube Kids en welke voordelen en nadelen YouTube kids heeft ten opzichte van de gewone 
YouTube app. 
 
Wat is YouTube kids? 
YouTube kids is gericht op kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. YouTube kids is als app verkrijgbaar voor Android 
en iOS apparaten. In de app maak je voor ieder kind een eigen profiel aan. Kinderen kunnen dan inloggen en krijgen 
een aanbod te zien van tekenfilms, liedjes en educatieve video’s van bijvoorbeeld ‘Het Klokhuis’. 
 
Blokkeren van kanalen 
Het is met de YouTube kids app een fluitje van een cent om een kanaal te blokkeren. Wanneer je de app de eerste 
keer opent krijg je een scherm te zien waarin je moet inloggen als ouder. Je maakt voor ieder van je kinderen een 
account aan en deze kunnen daarna zelf inloggen. Je hebt per kind de mogelijkheid om in te stellen wat je kind wel 
of niet te zien krijgt. Ook kun je aangeven of je kind mag zoeken in de catalogus van YouTube. Een veelgestelde vraag 
was hoe je een kanaal kan blokkeren. In de YouTube Kids app kun je nu snel en eenvoudig een kanaal blokkeren door 
op de drie puntjes naast een kanaal of video te klikken. Al zal dit nu minder snel nodig zijn, want de video’s in 
YouTube kids zijn gericht op kinderen.  

Communicatiepanel ook dit jaar actief 

De communicatie tussen school en jullie als ouder is erg belangrijk. Maar het is ook lastig. Er zijn nieuwsbrieven, 
meerdere WhatsApp groepen, maar er wordt ook één-op-één gesproken tussen een leerkracht en ouders én tussen 
ouders onderling. Kortom, er zijn er veel communicatiekanalen en het gevaar daarvan is dat de boodschap niet altijd 
goed en duidelijk overkomt. 
 
Hier wil School B ook dit jaar graag weer iets waan doen en daarom zal ook dit jaar het Communicatiepanel weer 
actief zijn. Het is een panel van ouders met ervaring en kennis op dit vakgebied, dat samen met de school zal gaan 
zoeken naar de beste manier van communicatie. 
 
Ook de inbreng van ouders is hierbij van belang, dus als je suggesties en opmerkingen hebt over de communicatie 
van School B naar jullie als ouder, laat het Communicatiepanel dit dan weten door een mailtje te sturen naar 
communicatiepanel@schoolb.nl. 
 

 



Hieronder 2 leuke artikelen die wij u graag laten lezen.. 



 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week van 26 maart 2019 


