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Agenda  

Datum Activiteit  

25-02-2023 t/m 
05-03-2023 

Voorjaarsvakantie 

06-03-2023 Sponsorloop De Grift 

13-03-2023 Peutermeespeelochtend 

17-03-2023 Pannenkoekenfeest 

20-03-2023 t/m 
24-03-2023 

Week van de openbare scholen 

03-04-2023 Peutermeespeelochtend 

06-04-2023 Margedag, leerlingen vrij 

07-04 -2023 t/m 
10-04-2023 

Paasvakantie 

18+19-04-2023 IEP eindtoets 

21-04-2023 Koningsspelen 

24-04-2023 t/m 
05-05-2023 

Meivakantie 

 
Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school 

 

Oud papier maart en april 2023   

01-03-2023 (Voorjaarsvakantie)  
Bertjan Joling               Christiaan Joustra 
Bert Klok                      Jaco Oost             

05-04-2023 
Aaldert Bos                  Bert Kuiper 
Ronald Vredeveld        Johan Gerding 

 
AANWEZIGHEID DIRECTIE 

 
 
Ma. 06-03   Do 09-03 middag   Di. 14-03   Do. 16-03   
Ma. 20-03   Wo. 22-03   Ma. 27-03   Wo. 29-03 
 
Di. 04-04   Do. 06-04   Di. 11-04   Do. 13-04   Ma. 17-04 
Wo. 19-04 
 
Resterende margedagen 2022-2023  
Uw kind is nog vrij op:   
Donderdag   06-04-23  
Dinsdag  30-05-23  
Vrijdag   23-06-23  
Op de margedagen zijn de leerlingen vrij, maar werkt of 
studeert het team.  

 
NIEUWS VANUIT TALENTVOL IKC:  
IEP leerlingvolgsysteem 
Misschien hebben jullie het als ouders al 
gemerkt; de afgelopen weken hebben de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 de toetsen van het IEP 
leerlingvolgsysteem gemaakt. Sinds een aantal jaren 
nemen we deze af in plaats van de bekendere CITO 
toetsen. Dit omdat wij van mening zijn dat deze toetsen 
voor de leerlingen fijner zijn, aangezien ze minder tijd 
kosten om af te nemen en er aantrekkelijker uitzien. 
Met het IEP leerlingvolgsysteem volgen we de 
ontwikkeling van de kinderen in groep 3 t/m 8.  Naast de 
vaardigheden als rekenen, spelling, technisch en 
begrijpend lezen, nemen we ook de hart en handen toets 
af. Deze toets kijkt naar de leeraanpak, sociaal 
emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen van de 
kinderen. Deze toetsen zorgen ervoor dat we naast het 
beeld van de leerkracht en de uitkomst van de methode 
gebonden toetsen nog een manier hebben waarbij we de 
ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen. 
IEP staat voor inzicht in eigen profiel. Het doel van de 
toetsen is de ontwikkeling van een kind in beeld te 
brengen. Het kind wordt hiervoor niet met de rest van de 
groep vergeleken, maar vooral met zichzelf. In hoeverre 
ben jij ten opzichte van de vorige keer vooruitgegaan op 
het gebied van rekenen, lezen en spelling en hoe zit het 
met jouw leeraanpak, sociaal emotionele en creatieve 
ontwikkeling. De uitkomst van de IEP toetsen is te vinden 
in het portfolio op de talentenkaart. Mochten hier nog 
vragen over zijn, dan kan er natuurlijk altijd contact 
opgenomen worden met de leerkracht. 
 
 
 
De leerlingen van groep 1 en 
2 worden natuurlijk ook 
gevolgd, maar dan op een 
manier die past bij het leren 
van kinderen in de 
kleuterleeftijd. Hiervoor maken we gebruik van het 
BOSOS-observatiesysteem. Hierbij worden leerlingen 
gevolgd in h7un ontwikkeling op verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Mochten er opvallende dingen 
zijn, dan wordt hierop ingespeeld.  
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Peutermeespeelochtend  

Maandag 13-03-2023  en maandag 03-04-2023 

verwelkomt ons IKC graag uw peuter!  

Is uw peuter 2 of 3 jaar of kent u iemand met een peuter 
van die leeftijd? Wees dan van harte welkom om bij juf 
Helma in de klas te komen sfeerproeven, spelen en fruit 
eten.  
De peuters spelen mee van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit 
en drinken meegeven in een 
rugzak/tas. 
Vooruit aanmelden wordt zeer op prijs 
gesteld.  Dit kan via mail naar 
helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl 
of een bericht aan Helma via parro of 
app.  
 
 
Sponsorloop  de Grift 
In de klassen hebben we de afgelopen weken veel 
gesproken over de aardbeving in Turkije en Syrië. Om de 
slachtoffers te helpen, willen we met de hele Grift een 
sponsorloop houden om geld op te halen voor giro 555.   
Deze zal plaatsvinden op maandag 6 maart, aanvang 
10.30 uur.   
De peuters van de kinderopvang starten om 10.30 uur; de 
kinderen van de groepen 1 t/m 8 starten om 13.30 uur. 
Alle kinderen lopen een vooraf bepaalde route.    
Het is de bedoeling dat de kinderen sponsoren zoeken om 
zoveel mogelijk geld op te halen. De sponsoren kunnen 
op de lijst,  die meegegeven is aan uw kind(eren), 
genoteerd worden. Er kan een vast bedrag afgesproken 
worden of een bedrag per gelopen ronde.  
De lijst met het opgehaalde sponsorgeld graag uiterlijk 
vrijdag 10 maart inleveren bij de leerkracht/pedagogisch 
medewerker.    
Ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom om de kinderen aan te komen moedigen! 
We hopen op een mooie 
opbrengst!   
Vriendelijke groeten,  
Medewerkers van de Grift  
 
 
Even voorstellen: 
Hallo,  
Mijn naam is Melissa van de Graaf, ik ben 20 jaar oud en 
woon in Beilen. Op dit moment zit ik in het vierde jaar van 
de Pabo, deze volg ik aan de Hanzehogeschool in 
Groningen. In mijn vrije tijd vind ik het 
leuk om te handballen en spelletjes te 
spelen. Daarnaast werk ik bij de Hema 
en in het animatieteam.  
Aankomend half jaar ben ik op de 
maandag en dinsdag te vinden in 
groep 1/2, hier heb ik erg veel zin in!  

MR 
De MR is binnen de school het orgaan dat meedenkt met 
het beleid op school. Op dit moment zitten er in de MR 
twee ouders en twee personeelsleden. | 
Eén van de ouders heeft de eerste termijn van drie jaar 
erop zitten en is herkiesbaar voor nog een termijn van 3 
jaar. Mocht er een ouder zijn die 
graag mee wil denken over het reilen 
en zeilen op school, dan kan deze 
zich aanmelden voor 1 april als 
tegenkandidaat bij Harmen Dirk 
Visser, Helga Scheltinga, juf Janneke 
of  juf Mariska. 

 
Bedankt!!  
We willen langs deze weg de ouders die pleinwacht lopen 
bedanken. Wat fijn dat de kinderen nu een half uur naar 
buiten kunnen om even lekker te spelen en te bewegen. 
Het team kan dan ook even rustig pauze nemen. 
Mocht u ook belangstelling hebben om een pleinwacht te 
lopen of wilt u meer informatie hierover?  
U kunt altijd even binnenlopen voor informatie!  
 
 
 
 
 
 
Daarnaast willen we Joke Smeenge enorm bedanken 
voor haar inzet. Jarenlang heeft zij zich ook ingezet voor 
IKC Pieter van Thuyl, eerst op de school zelf en later 
vanuit backoffice in Beilen voor onder andere 
administratie, regelen invallen, verzorgen nieuwsbrieven, 
bestellingen, infobrieven ….. en nog veel meer!  
Joke gaat na deze week genieten van haar welverdiend 
pensioen en we wensen dat ze dat nog lang kan doen.    
 
Van de Ouderraad:  
Via de link oud papier kunt u kijken wanneer u staat 
ingeroosterd.  Alvast hartelijk dank voor uw inzet. 
Nog even de “spelregels”: 
*Graag tussen 18.15 uur en 18.20 uur aanwezig zijn bij 
school 
*Advies: draag handschoenen 
*Om 18.30 uur beginnen we met papier halen 
*Onderling ruilen is natuurlijk toegestaan, maar laat dit 
even weten aan de coördinator 
*coördinator is Tineke, 06 24208386 
*Het rooster oud papier vindt u ook op de website van de 
school. 
 
Het team van IKC Pieter van 
Thuyl wenst iedereen: 
 

Een heel fijne 
voorjaarsvakantie 
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