
 
 
 

 

Nieuwsbrief april schooljaar 2022-2023 
 
Bijeenkomsten kinderen van gescheiden ouders 
Op ons Kindcentrum starten we 
weer met groepsbijeenkomsten 
voor kinderen van gescheiden 
ouders. Het maakt niet uit of 
ouders pas uit elkaar zijn gegaan 
of dat de scheiding al langer 
geleden is. Voor alle kinderen is 
het prettig om een plek te hebben 
om zijn/haar verhaal te doen. Dit gebeurt onder professionele 
begeleiding in een groep met 6-8 lotgenoten op een vertrouwde plek, 
namelijk op de eigen school. 
Het is een GRATIS aanbod, meteen na schooltijd.  Onderstaand filmpje 
geeft een mooie indruk van het groepsaanbod van Bureau Jong en wat 
het kinderen en hun ouders op kan leveren. Klik op deze 
link: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 
Voor meer info zie: www.bureaujong.nl en de bijlage 
Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij de 
interne begeleiders: 
Bo Jansen (groep 1 t/m 3) en Mehtap Koca (groep 4 t/m 8).  
 
Nieuw leerlingvolgsysteem 
Zoals jullie weten, nemen we in de groepen 3 t/m 7 in januari Cito-M en 
in juni Cito-E toetsen af. De groepen 8 nemen de Cito-B toetsen af in 
november. De resultaten hiervan worden gedeeld in het rapport van het 
kind. Middels deze toetsen volgen wij de resultaten van de kinderen. Dit 
wordt een leerlingvolgsysteem genoemd.  
Dit schooljaar (2022-2023) worden de CITO 3.0 toetsen voor het laatst 
afgenomen in de groepen 3 tot en met 8. Cito heeft laten weten dat ze 
aan het eind van dit schooljaar stoppen met deze toetsen en dat ze een 
nieuw leerlingvolgsysteem hebben ontwikkeld.  
Wij hebben uitgezocht wat er op de markt is aan leerlingvolgsystemen. 
En welk volgsysteem het best bij ons Kindcentrum en onze visie past. Er 
is een werkgroep geformeerd die vier leerlingvolgsystemen heeft 
bekeken; BOOM, Leerling in beeld (oude CITO), IEP en DIA. Er zijn 
informatiebijeenkomsten gevolgd en overleg geweest met collega-
scholen. IEP en Kind in Beeld zijn overgebleven. Inmiddels zijn we in 
een proefperiode beland. Na deze proefperiode zal er een uiteindelijke 
keuze gemaakt worden. In het schooljaar 2023-2024 zullen we definitief 
aan de slag gaan met het nieuwe leerlingvolgsysteem. We houden u op 
de hoogte van de ontwikkelingen.  

Agenda april 

04-04: MR vergadering 

06-04: Leerlingraad 

07-04: Paasviering ochtend 

07-04: Groep 1-2 middag vrij  

10-04: 2e Paasdag Alle kinderen 

vrij 

13-04: Inloopochtend 

18-04: Groep 8 eindtoets 

18-04: Groep 8 eindtoets 

18-04: Nieuwsbrief mei 

21-04: Koningsspelen 

21-04: Groep 1 t/m 8 middag vrij 

22-04 t/m 07-05: Meivakantie 

 

Bijlagen: 

• Info bijeenkomsten bureau 

Jong 

• Inschrijfformulier Avond 

Vierdaagse 

• Nieuwsbrief Lumens (NL) 

• Nieuwsbrief Lumens (ENG) 

https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c
http://www.bureaujong.nl/


 
 
 

 

Leerlingen groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 geen 
eindtoets maar een doorstroomtoets 
Dit schooljaar staat de IEP (eindtoets) op dinsdag 18 en woensdag 19 
april 2023 gepland. Volgend schooljaar gaat dit veranderen. De 
leerlingen uit groep 8 maken vanaf het schooljaar 2023-2024 in februari 
een doorstroomtoets en dus niet in april.  De wet die dit regelt is in 
februari 2022 aangenomen door de Eerste kamer. De wet neemt een 
aantal problemen weg in de overgang van het basisonderwijs naar de 
middelbare school. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Er komt 
één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. 
Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het 
schooladvies en de toets. Deze veranderingen zullen we aan het begin 
van het nieuwe schooljaar verder uitleggen. Dan organiseren we een 
PO-VO-avond voor de ouders van groep 7/8 leerlingen.  
 
Pasen  
Op vrijdag 7 april vieren we Pasen op onze school. We starten de dag 
met een Paasontbijt in de klas. Dit ontbijt nemen de kinderen zelf mee 
van thuis. Na het ontbijt gaan de groepen 1 t/m 4 paaseitjes zoeken bij 
het Wasven. Ook bezorgen alle kinderen deze dag zelfgemaakte 
Paaskaarten in de wijk rondom onze school. 
 
Koningsspelen  
Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. De groepen 1 t/m 3 blijven op 
school om spelletjes te doen. Groep 4 t/m 8 gaan naar een andere 
locatie om daar activiteiten te ondernemen. Meer informatie ontvangt u 
binnenkort. De kinderen mogen die dag verkleed in sportieve 
oranje/rood/wit/blauwe kleding naar school komen. Alle kinderen zijn om 
12.15 uur uit. 
 
Covid zelf-testen 
Bij ons op school ligt nog een voorraad Covid-testen die wij in de 
afgelopen periode gekregen hebben van de overheid.  
Aangezien we deze zelf nog maar mondjesmaat gebruiken en we ze ook 
niet meer standaard uitdelen aan leerlingen, hebben we besloten dat we 
ze uit gaan delen aan ouders van leerlingen die hier op school zitten. Op 
te halen bij onze concierge meneer Tonny. Op = op. 
Let op: er zit wel een uiterste houdbaarheid aan de testen tot juni 2023. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Rekenonderwijs 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van de groepen 4 t/m 8,  
We hebben vorig schooljaar ons rekenonderwijs onder de loep 
genomen. Vanuit een gedegen onderzoek en het vernieuwen van de 
rekenvisie op de Boog zijn we uitgekomen bij de methode: Getal & 
Ruimte Junior.   
Op het eerste rapport dat de kinderen recent hebben meegekregen 
kunnen de punten van de toetsen in groep 5 t/m 8 of beoordeling in 
groep 4 in vergelijking met de jaren ervoor, lager zijn dan u gewend 
bent. Dit heeft te maken met een aantal punten.   

• Bepaalde rekenstrategieën zijn anders dan bij onze vorige 
methode en moeten weer eigen gemaakt worden.   

• Bij een overgang naar een nieuwe methode, kunnen er door een 
ander instapniveau hiaten ontstaan.   

• Binnen deze methode werken we met twee toetsvormen: 
getalbegrip en redactiesommen (sommen uit een stukje tekst 
halen). Over het algemeen is bekend dat kinderen op 
redactiesommen vaak lager scoren dan bij getalbegrip.   

• De normering van de toetsen ligt nu hoger dan voorheen.  
Wij zijn ons hiervan bewust en proberen alles zo soepel mogelijk te laten 
verlopen en op te vangen.   
Als rekencoördinator had ik dit eerder moeten communiceren, zodat de 
verwarring voorkomen had kunnen worden.   
Ik hoop dat het bovenstaande een verheldering is op de, misschien voor 
u, tegenvallende punten van rekenen op het rapport.   
Met vriendelijke groet,  
René van Kemenade  
Rekencoördinator    
   
Wijzigingen in persoonsgegevens / thuissituatie 
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van 
wijzigingen in de thuissituatie of in telefoonnummers, (mail)adressen e.d. 
Het komt helaas regelmatig voor dat de gegevens van uw kind(eren) in 
de leerlingenadministratie niet meer actueel zijn. Wilt u er a.u.b. voor 
zorgen dat we op de hoogte zijn van de juiste gegevens en we u als 
ouder(s) ook altijd kunnen bereiken? Het blijft de verantwoordelijkheid 
van u als ouder dat de gegevens op school up to date zijn. Twijfelt u of 
alles nog klopt? Loopt u dan even binnen bij de administratie, dan 
controleren we het direct. 
Indien u op ouderportaal gegevens aanpast, komt er sowieso een 
bericht binnen bij de administratie. Dus kijk ook even of uw gegevens 
daar kloppen en pas ze, indien nodig, aan.  
 



 
 
 

 

Informatie Externen 
 
 
25e AVONDWANDELVIERDAAGSE 2023 
Van 23 tot en met 26 mei. Loop je mee? 
-De organisatie staat onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond 
Nederland (kWbn). 
- De te lopen afstanden zijn: 2,5 km, 5 km, 7,5 km, 10 km en 12,5 km. 
De 2,5 is speciaal ingebracht om ook de oudere mensen, mensen met 
een rollator, mensen met kinderwagens en jongere kinderen mee te 
laten doen. 
- Aan de lopers wordt na vier avonden de officiële wandelmedaille van 
de kWbn uitgereikt. 
- Officiële wandelboekjes van de kWbn zijn aan de start te koop; kosten 
€ 1.00. Daarin kun je de gelopen afstanden en je leuke ervaringen 
opschrijven. 
- De normale kosten voor deelname zijn € 4.00 per persoon. 
- Bij voorinschrijving, zowel op school als in ’t Raadhuis, € 0,50 per 
persoon korting. 
- De voorinschrijving op school vindt plaats op woensdag 10 mei na 
schooltijd. 
- De voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15, is op dinsdag 16 
mei van 18.00 tot 19.00 uur. 
- De routes zijn beschreven; per avond wordt de routebeschrijving 
uitgedeeld. 
- De start en finish zijn bij ’t Oude Raadhuis. Start tussen 18.00 en 19.00 
uur. 
- De school helpt wel bij de voorinschrijving maar is niet aansprakelijk en 
verantwoordelijk voor uw kind. U moet zelf zorgen voor voldoende 
volwassen begeleiding bij het lopen. 
Hieronder en in de bijlage vinden jullie het aanmeldingsformulier. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AANMELDINGSFORMULIER WANDELVIERDAAGSE (op bs De Boog) 
Van 23 t/m 26 mei 2023 
Naam ......................................................................................................... 
Geb. dat. ……………………………………………………………………… 
Adres :……………………………………………………………………… 
Postcode :……………………………………………………………………… 
Telefoon :……………………………………Groep ……..…………….. 
Meldt zich aan voor de wandelvierdaagse van .......km. 
Hij/zij doet mee voor de ......keer. 
Inschrijving op Basisschool de Boog is op woensdag 10 mei om 
12.15 uur 



 
 
 

 

in de hal van de school. 
Deelnamekosten: € 3.50 p.p., te voldoen bij inschrijving (liefst 
gepast).Pinnen is niet mogelijk. 
 
Nieuwsbrief Lumens 
Deze Nieuwsbrief staat in de Nederlandse en 
Engelse versie ook in de bijlagen 
Omgaan met tv kijken 
Televisie kijken met papa of mama is gezellig en veilig. Praten over wat 
er gezien wordt, is leerzaam. Het kind kan veel dingen op televisie nog 
niet begrijpen. Daarom moet je als ouder(s) helpen en dingen 
uitleggen. Alleen dan wordt televisie kijken informatief. 
Tips: 
· Zet niet automatisch de tv. aan om te kijken wat er op is, maar bepaal 
samen met uw kind wat het wil zien daarna zet je de tv. uit. 
· Bekijk zoveel mogelijk samen met uw kind naar de programma’s. U 
weet dan wat uw kind beleeft. 
· Voorkom dat uw kind zelf een tv. op de slaapkamer heeft want zo hebt 
u geen controle over wat het kind kijkt op tv. 
· Kinderen die voor het naar schoolgaan tv. kijken presteren minder op 
school dan kinderen die dat niet doen. 
· Teveel tv. kijken is veel stilzitten en dat kan leiden tot overgewicht. 
· Zorg ervoor dat je als ouder bepaalt wanneer de televisie aan gaat, 
dan voorkom je dat je kind de tv zelf aan zet en dingen ziet die niet 
geschikt zijn. 
· Als je kind leuk aan het spelen is, onderbreek hem of haar dan niet 
voor een televisieprogramma dat gaat beginnen (maar neem het 
bijvoorbeeld op) 
· Kijk mee en praat mee met je kind over wat ze zien. Dat is een goede 
oefening voor het geheugen en het kind leert om dingen in zijn eigen 
woorden te vertellen. 
· Neem een televisieprogramma op en kijk het eerst zelf, als je niet 
zeker bent of je het programma geschikt vindt voor je kind. 
· Laat een filmpje paar keer zien. Zo weet de baby of peuter wat er gaat 
komen en dat is goed voor het zelfvertrouwen. Kleine kinderen houden 
van eindeloos herhalen. Ook leert het zo steeds iets nieuws ontdekken. 
· Laat merken dat je geweld afkeurt door dat duidelijk te zeggen als het 
op het beeldscherm komt. 
Jonge kinderen kunnen bang worden van wat ze zien. Enge monsters 
en geweld kunnen grote indruk maken en zijn enge dingen voor peuters. 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij 
op. 
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht. 



 
 
 

 

Je kunt me ook bellen of mailen. 
Hartelijke groet, 
Karin Lasaroms  
06 51056222  
k.lasaroms@lumenswerkt.nl 

  

 
 
 
Paas High tea met speurtocht Speeltuin Zwaluwstaartweg 
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