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Beste ouders, verzorgers, kinderen en collega’s, 

 

We zitten halverwege schooljaar 2016-2017. Tijd om de balans op te maken. 

Voor de groepen 2 t/m 8 betekent dat, dat de toetsen van ons 

leerlingvolgsysteem Cito weer worden afgenomen. Die toetsen nemen we twee 

keer per jaar af. In het midden van het jaar en aan het eind van het jaar. Die 

toetsen zijn onafhankelijk van de methodes die we gebruiken en zijn landelijk 

genormeerd. Daardoor kunnen we de kinderen vergelijken met leeftijdgenoten 

uit het hele land. Dit geeft ons een redelijk betrouwbaar beeld over de 

vorderingen van de ontwikkeling van de leerlingen. Toetsen hebben ook hun 

beperkingen. Het blijven momentopnamen. De leerling kan toevallig een slechte 

dag hebben en daardoor onderpresteren. Daar moeten we rekening mee 

houden. Maar omdat deze toetsen door de jaren heen steeds weer worden 

afgenomen, worden die losse momenten er wel weer uitgefilterd. 

Al die resultaten van die toetsen moeten door de leerkrachten geanalyseerd en 

geëvalueerd worden. Vervolgens worden er voor de groepen nieuwe 

groepsplannen opgesteld. In een korte tijd geeft dat veel administratief werk. 

Vandaar dat we op 14 februari een werkdag voor het team hebben, waarop 

de kinderen vrij zijn. Dan kunnen de leerkrachten zich weer goed voorbereiden 

op de tweede helft van dit schooljaar. 
 

Voor de leerlingen van groep 8 is het ook het moment om verder vooruit te 

kijken. Zij oriënteren zich met schoolbezoeken en open dagen op het 

voortgezet onderwijs. In deze periode vinden daar ook de adviesgesprekken 

plaats. Direct na de carnavalsvakantie kunnen de ouders hun kinderen 

uiteindelijk aanmelden bij het VO. Dan moet de keus gemaakt zijn. Spannend 

allemaal.  
 

De ouderavonden voor de leerlingen in groep 1 en 2 vinden ook in deze 

periode plaats. Voor alle overige leerlingen is dat pas in april. Die moeten daar 

nog even op wachten. 
 

Onlangs hebben we de data van de vastgestelde schoolvakanties voor 

volgend schooljaar gekregen. Deze weken worden altijd centraal voor de 

provincie Brabant geadviseerd. Vervolgens stelt het Bredaas overleg tussen het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (BOVO) de vakanties vast. Daarna 

kunnen de scholen zelf de losse dagen of eventuele extra vakanties bepalen. Ik 

kan u nu de vakanties doorgeven. De losse dagen moeten we voor onze school 

nog bepalen. Dat gebeurt in overleg met onze MR. 
 

Herfstvakantie: 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie: 25-12-2017 t/m 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie: 12-02-2018 t/m 16-02-2018 

Meivakantie: 23-04-2018 t/m 04-05-2018 

Zomervakantie: 09-07-2018 t/m 17-08-2018 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark Timmermans, 

directeur. 
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Belangrijke data: 

 
Vr 27 januari 
- groepen 1 en 2 vrij 
 
Ma 30 januari 
- Groepen 1 en 2 vrij  

 
Di 31 januari 
- adviesgesprekken groep 8  
 
Do 2 februari 
- adviesgesprekken groep 8 
- ouderavond groep 1 
 
Di 7 februari 
- ouderavond groep 2 
 
Wo 8 februari 
- 4-jarigen vrij 
 
Di 14 februari 
- groepen 1 t/m 8 vrij 
 
Wo 15 februari 
- ouderraadvergadering 
- MR vergadering 
 
Vr 24 februari 
- carnavalsviering middag 
- verschijning Boomgehoord 
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KOBER KINDERLUNCH 
 

Overblijfvrijwilligers gezocht 
Op de Boomgaard zijn wij op zoek naar overblijfvrijwilligers! 

Lijkt het je leuk om de kinderen tussen de middag een gezellige overblijftijd te bieden?  

Ben je dol op kinderen en heb je zin om cursussen te volgen binnen de kinderopvang? 

Je ontvangt er een vergoeding voor én bovendien blijven je eigen kinderen gratis over op de 

dagen dat je er zelf ook bent. 

  

Of wellicht ken je iemand die daarvoor geschikt is? Opa’s of oma’s, buurmannen of 

buurvrouwen, ooms of tantes, vrienden of vriendinnen? Neem voor aanmelding óf meer 

informatie gerust contact op met Kober kinderopvang op (076) 504 5612 

of overblijven@kober.nl. 

 

                                                                                      

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

 

Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark 
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