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Nieuwsbrief 11-01-2019
Geachte ouder(s)s/verzorger(s),
Het nieuwe jaar is weer begonnen.
We willen u allemaal een gezond, voorspoedig en
gezegend 2019 toewensen.
Nieuwe leerling
In de JRK-groep is een nieuwe leerling gestart.
Van harte welkom en we hopen dat je het heel
snel naar je zin zult hebben op onze school.
Personeel
Er heeft een wisseling van personeel plaats gevonden. Zoals u weet is juf Ellen (onderwijs assistente van de JRK) naar een andere school gegaan.
We hebben een goede opvolgster voor haar gevonden. Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor.

Mijn naam is Annelies Craenen en ik ben getrouwd met Alex. Ook ben ik moeder van vier
kinderen Tino, Kyna, Myla en Lyva. In mijn vrije
tijd knutsel ik graag en doen we veel leuke, gezellige dingen met het gezin. Ik heb enorm zin om te
werken als onderwijsassistent op maandag en
dinsdag bij de JRK-groep.
Juf Cilja zal vanaf 1 februari op een andere school
gaan werken. Wij hebben besloten dat de leerkrachten van ons team de uren zullen gaan vervangen. Zoals u weet is het heel erg moeilijk om
nieuwe leerkrachten te vinden en onze eigen
leerkrachten kennen de leerlingen ook het beste.
De verdeling vanaf 1 februari is als volgt:
Woensdag juf Linda
Donderdag juf Hilde en juf Gertrude om en om
Vrijdag juf Gertrude
Juf Hilde blijft gewoon op maandag en dinsdag in
de groep.
De ouder(s)/verzorger(s) van groep 6-7 zijn al
door een brief op de hoogte gebracht.
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U hoort nog van ons hoe wij afscheid gaan nemen
van juf Cilja.
Juf Johanneke, onze logopediste is langere tijd
ziek. Gelukkig gaat het steeds beter met haar en
zal zij nu weer haar werkzaamheden langzaam op
kunnen gaan bouwen. De komende periode is zij
steeds meer uren op school en gaat zij ook weer
leerlingen en groepjes leerlingen logopedisch
begeleiden.
Tijd voor toetsen
In de groepen houden de leerkrachten regelmatig
de vorderingen van de kinderen bij.
Bij de vakgebieden lezen, spelling, begrijpend
lezen, woordenschat en rekenen gebeurt dit ook
door te toetsen.
Twee keer per jaar (in januari/februari en
mei/juni) nemen de leerkrachten methodeonafhankelijke toetsen af. Dit noemen we de
CITO toetsen. Deze toetsen gaan niet specifiek
over wat pas is geleerd, maar onderzoeken het
algemene kennisniveau van de kinderen. Deze
toetsen geven een goed beeld van het gemiddelde niveau van een groep. Als één kind de toets
erg moeilijk vindt, hoeft dat nog niet van alles te
betekenen. Leerkrachten weten dit meestal goed
in te schatten, zij ervaren het immers elke dag.
Het kan zijn dat het kind de toets opdracht niet
heeft begrepen of gewoon een mindere dag had.
De leerkracht weet dat dit kind bij de overige
toetsen (die we heel regelmatig afnemen) wel
laat zien de leerstof goed te beheersen.
Als echter een hele groep laag scoort, is dit wel
een aanwijzing dat er iets mis is en dat er met de
wijze van lesgeven of met de gekozen lesstof wat
moet gebeuren. De leerkrachten en de Intern
Begeleider bekijken en analyseren de toets gegevens.
In de JRK-groep nemen we geen toetsen af. De
leerkrachten observeren en houden de ontwikkeling van de kinderen bij in het OVM- het Ontwikkelings-volg-model jonge kinderen.

We zijn in ieder geval super trots op alle kinderen
die allemaal op hun eigen niveau zo goed hun
best doen. De voortgang zullen we met u bespreken bij de rapporten gesprekken.
De schoolverlaters krijgen toetsen en een test die
noodzakelijk is om op het voortgezet onderwijs
een goede plek te krijgen. Ze zijn medebepalend
voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens de rapportengesprekken en de schoolverlatergesprekken voor de groep 8 leerlingen bespreken we de resultaten van uw kind. De kinderen van groep 8 horen ook welke vorm van
voortgezet onderwijs voor hen geadviseerd
wordt.
Gelukkig zijn kinderen geen getallen. We gebruiken de toets uitslagen om te bekijken wat de
vooruitgang is. We maken weer keuzes voor het
aanbod van rekenen, taal en de andere vakken.
Voor ons is het complete beeld van het kind heel
erg belangrijk, niet alleen de toetsen.
Wat is de maat, waarmee de liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets waarmee vertrouwen wordt
geteld?
Wie kent een schaal, waarop je vriendschap af
kunt zetten?
Wie kent een tekst, waarmee geloof wordt vastgesteld?
Testen en toetsen, registreren en meten,
onderzoeken en keuren om wat zeker te weten?
Dat je gelukkig bent? Goed in je vel? Tevreden en
dankbaar?
Er is geen tabel, geen schaal en geen norm voor
de meest waardevolle zaken.
De maat waarop we ons leven mogen bouwen
is Gods oneindige liefde en eeuwige trouw!
Chris Lindhout
Met vriendelijke groet,
Marieke Bom-Binnekamp
Directeur
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Ook vanuit de Lelie wensen wij iedereen een
gezegend en goed 2019!
In december was de kerstdienst in de kerk samen
met de Koningin Emmaschool. Fijn dat wij dit met
zoveel kinderen en ouders mochten vieren.
Er is een nieuwe onderwijsassistente gestart in
groep anjer. Hieronder stelt zij zich even voor:
‘In januari begin ik te werken bij De Lelie in Nijkerk bij groep Anjer. Ik heb er ontzettend veel zin
in! Daarom zal ik even wat over mezelf vertellen.
In augustus rondde ik mijn hbo-opleiding af. Tijdens mijn beweeg-gerichte studie stond ik veel
met leerlingen in een sportzaal. Echter trok het
onderwijs en de klas mij erg aan waardoor ik
graag binnen het onderwijs wilde gaan werken.
De sportzaal zie ik dus wat
minder overdag maar ’s
avonds ben ik wel vaak in
een sportzaal te vinden. In
mijn vrije tijd doe ik namelijk
aan turnen. De foto is gemaakt op het Nederlands
Kampioenschap turnen 3e
divisie. Naast sportief bezig
zijn hou ik ook van creatief
bezig zijn. Zo nu en dan vind ik het leuk om een
schilderij te maken. Eén keer in de week geef ik
ook nog club vanuit de kerk aan kinderen van 9 en
10 jaar oud. Ik kijk er naar uit om mijn kennis en
ervaringen verder te ontwikkelen als ik straks aan
het werk mag!’
In groep Anjer zijn drie nieuwe leerlingen gestart
na de kerstvakantie. Welkom Rayan, Dergaam en
Sebastian! Nova is doorgeschoven naar groep
Jasmijn.
Op 21 januari zijn de leerlingen van de Lelie vrij in
verband met een studiedag. Op 31 januari is er
een studiedag voor de leerlingen van de Koningin
Emmaschool, maar de leerlingen van de Lelie
gaan dan wel naar school.
Team de Lelie.

Belangrijke data

Januari

januari

februari

21

Studiedag personeel de
Lelie, leerlingen van de
Leliegroepen vrij
31
Studiedag personeel
Koningin Emmaschool,
leerlingen van de Koningin Emmaschool vrij
15
Rapport 1 mee Emmaschool
19
Rapportengesprekken
Emmaschool
25
Voorjaarsvakantie alle
t/m 1 leerlingen

Dagbehandeling Kids
Hallo allemaal,
De kerstvakantie is helaas alweer voorbij, maar wat was het lekker om er even tussenuit te zijn! Wij zijn
deze vakantie twee dagen open geweest. Op woensdag zijn wij wezen schaatsen en de rest van de dag
hebben wij een gezellige dag op de groep gehad. Donderdag hebben wij een relax dagje gehad op de groep,
we hebben cup cakes gebakken en versierd, en lekker geluncht en tosti’s gemaakt!
Wat fijn dat wij met elkaar door leuke dingen te doen ook heel veel kunnen leren zoals overleggen en samen spelen.
Wilt u ook eens een kijkje nemen bij de dagbehandeling of wilt u meer weten? Mail of bel ons, we maken
graag tijd voor u.
Hartelijke groet,
Groepsleiding dagbehandeling KIDS
06-10734263
db.nijkerk@sheerenloo.nl
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