
 

 

Nieuwsbrief 28       16-04-2021 

 
Algemeen  
Deze week was een week zonder veel bijzonderheden. In deze tijd ook wel weer eens prettig. Zoals u 
heeft gehoord gaat met ingang van 19 april de BSO weer volledig open. Laten wij hopen dat dit het 
begin is van de vele versoepelingen. 
 
Oud papier 
Vorige week dinsdag hebben de ‘oud-papier vaders’ weer en wind getrotseerd om in de wijk het oud 
papier op te halen voor de school. Het is zo fijn dat een groepje vaders onder leiding van Stefan Both 
(vader van Sem, Isa en Evy) maandelijks zorgt voor extra inkomsten voor de school. Lijkt het u ook 
leuk om hiermee te helpen, geef het aan mij door of spreek bovengenoemde vader aan. 
Bedankt vaders voor jullie inzet, dit wordt erg gewaardeerd! 
 
Stichting Passie 
Op 31 mei start de stichting Passie met haar eigen groep in deze wijk. Waar precies daar hopen we 
snel een antwoord op te hebben. Samen naar School klassen ontstaan steeds vaker in Nederland en 
als Violier gaan wij kijken hoe en wanneer wij met Stichting Passie kunnen samenwerken. Wilt u al 
iets meer weten over deze Stichting, neem dan een kijkje op https://stichting-passie.nl/com/. Ik wens 
de oprichtster Kim Antonissen alvast heel veel succes met het openen van haar groep. 
 
IEP toets groep 8 en entreetoets groep 7 

De IEP-toets is de eindtoets die wij gebruiken voor groep 8. Voorheen was Cito de enige aanbieder, 
maar tegenwoordig hebben wij keuze uit een aantal Cotan gecertificeerde toetsen. Wij hebben 3 jaar 
geleden voor IEP gekozen en deze toets bevalt heel goed. Hij is overzichtelijk voor de kinderen en 
heeft elke dag een onderdeel taal en een onderdeel rekenen. In de ochtend werken zij aan de toets 
en in de middag is er een gewoon programma. Het zijn zowel meerkeuze als open vragen. De toets 
vindt dit jaar plaats op 20 en 21 april. 

Na afloop van deze 2 dagen worden de toets boekjes door een koerier opgehaald en nagekeken door 
bureau ICE (maker van de IEP- toets). Na enkele weken volgt dan het uitslagformulier. 

De uitslag is niet meer doorslaggevend voor het schooladvies, het definitieve advies is al gegeven. 
Wel kan een advies heroverwogen worden wanneer de toets beter gemaakt is dan verwacht. Dit 
gebeurt in overleg met ouders. 

Meer informatie over de IEP toets kunt u vinden op: https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-
ouders/  

De IEP-entreetoets is een toets die alle leerlingen van groep 7 maken aan het eind van het schooljaar. 
Deze toetsen zijn vergelijkbaar met de BOOM toetsen zoals de kinderen deze 2x per jaar maken en 
zijn dus in plaats van de Boomtoets. De IEP-Entreetoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en 
rekenen. Per toets is de leerling ongeveer 60 minuten bezig: de toetsen bestaan uit twee delen van 
ieder ongeveer 30 minuten. De toetsen worden digitaal afgenomen 

De toetsen worden Bureau ICE digitaal nagekeken. Na ca. 3 weken ontvangen wij, ook digitaal, de 
resultaten. Hierop kunnen wij zien wat er al goed gaat en waar in groep 8 extra op geoefend zal 
moeten worden. De entreetoets wordt niet gebruikt om een voorlopig advies te geven. Dit krijgen de 
ouders en kinderen in november van de leerkracht van groep 8 te horen. 



 

 

Vragenlijst 
Denkt u alstublieft nog aan het invullen van de vragenlijst? Ik heb begrepen dat u niet echt de 
mogelijkheid heeft om een opmerking of uitleg te plaatsen. Wilt u graag nog iets kwijt, dan kunt u mij 
ook mailen. Ook deze feedback nemen wij mee in onze evaluatie. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
Schrijver in de klas 
Vandaag kwam de schrijver Thijs Goverde op bezoek op school voor de groepen 7 en 8.  
 

                                                                                           
 
De schrijver Thijs Goverde heeft heel veel verteld over zijn boeken. Hij was heel grappig en hij vertelt 
veel over wat je kan als je veel leest. Hij las voor uit zijn boek Jorrik de Ork. Hij kwam in zijn ridderpak 
en gaf ook informatie over waarom hij er zo uitzag. We konden ook vragen aan hem stellen en hij gaf 
goede antwoorden.  
Meike de Lange groep 7/8 
 

 
 
Belangrijke data 

20 en 21 april   Iep toets groep 8 
23 april    Koningsspelen; aangepaste versie. 
26 april t/m 16 mei  Meivakantie  
21 mei    Schoolreis groep 1t/m 8 (onder voorbehoud) 
24 mei    Tweede Pinksterdag 
31 mei t/m 4 juni  Kamp groep 8 (onder voorbehoud) 
16 juni     Meester-/ juffendag 
17 en 18 juni   Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij 
7 juli    Kennismaken nieuwe leerkracht 
12 en 13 juli   Musical groep 8 
14 juli    Uitzwaaien groep 8 
16 juli     Start zomervakantie 
1 september   Eerste schooldag 
 
 
 


