
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dochter voor juf Fenny 

Donderdag 3 september is onze dochter Vieve Roxy Luuke 

geboren. Het gaat goed met ons en zijn super trots.  
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Onderwijskundige ontwikkelingen aflevering 3: ‘pre-toetsen’ 

 

Als leerkrachten willen wij de onderwijsbehoefte van elke leerling 

zo goed mogelijk kennen. Op deze manier kunnen we onze lessen 

aanpassen en ze zo effectief mogelijk maken. Eén van de 

manieren waarop we dit doen is door het afnemen van pre-

toetsen. De lesstof die uw kind in een jaar aangeboden krijgt is 

opgedeeld in blokken. Voorafgaand aan zo’n blok nemen we, 

waar mogelijk, een pre-toets af. Deze toets telt niet mee voor een 

rapportcijfer maar is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de 

leerbehoefte van de leerlingen. De leerkrachten weten na het 

afnemen welke dingen al gesnapt worden en wat er extra uitleg 

nodig heeft. Aan de hand van deze toets worden er 

instructiegroepen gemaakt. Een groepje met leerlingen dat het 

erg lastig vindt en dus uitgebreider uitleg krijgt, een groepje met 

leerlingen die gemiddeld hebben gepresteerd en een groepje 

met leerlingen die de stof al beheersen.  

Voor de leerlingen is het ook interessant om te weten hoe ze de 

pre-toets gemaakt hebben. Ze zetten hun resultaat in een grafiek 

of een tabel. Deze grafiek of tabel pakken ze er weer bij als ze de 

echte toets gemaakt hebben. Het resultaat van deze toets zetten 

ze in dezelfde grafiek of tabel en zo kunnen ze zien welke groei ze 

door hebben gemaakt. “Eerst vond ik het moeilijk, nu heb ik hard 

geoefend en ben ik er beter in geworden” is de gedachte die we 

bij de leerlingen willen stimuleren.  

Je hoeft niet het beste te zijn, je probeert beter te worden dan je 

de dag ervoor was! 

 

In de volgende aflevering: 

 

Kindgesprekken 
 

 

 

 

 



Leesvreters op school 

Deze week is de educatiemedewerker van de Bibliotheek in groep 

5/6 geweest om het project Leesvreters te introduceren. 

Leesvreters is het meest verslindende leesfestijn! In dit project 

komen tien mooie, grappige en spannende boeken voorbij. 

Leesvreters zijn beestjes uit een grote familie die met hun grote en 

brede boeken in één hap kunnen opeten. Tien weken lang 

kunnen de boeken worden gelezen. Eind november wordt het 

project afgesloten en hopelijk is uw kind een echte leesvreter 

geworden en zal het blijven lezen!   

 

 

 

 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

 

Week 37 t/m 39 (7 t/m 25 september): Respecteren 

Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van 

dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels. 

Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; 

Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden Kalf (Exodus 15 

t/m 32). 

 

 

Meppel Actief    Kennismakingslessen basketbal 

 

Op 3 woensdagmiddagen organiseert basketbalvereniging Red 

Giants kennismakingslessen voor kinderen vanaf 5 jaar t/m 11 jaar. 

Dit vindt plaats op woensdag 23 september, woensdag 30 

september en woensdag 7 oktober in de Topsporthal Ezinge van 

16:00 tot 17:00 uur. 

Meedoen is gratis, aanmelden kan via 

https://meppelactief.nl/agenda-item/kennismakingslessen-

basketbal/ 

https://meppelactief.nl/agenda-item/kennismakingslessen-basketbal/
https://meppelactief.nl/agenda-item/kennismakingslessen-basketbal/


Even voorstellen 

 

Mijn naam is Maaike Gommans, ik ben 

21 jaar en volg de opleiding 

onderwijsassistent op Drenthe College 

in Meppel, in het derde jaar. Dit 

schooljaar kom ik op de woensdag, 

donderdag en vrijdag stagelopen in  

groep 4. 

Ik woon in Meppel in de Oosterboer 

samen met mijn ouders en broertje, 

twee katten en 1 hond.   

Mijn hobby`s zijn voetballen, wandelen 

met hondje James, opstap gaan met 

mijn vriendinnen en naar het strand gaan.   
 

  

Ik ben Imke Hop, derdejaars PABO student 

aan het Windesheim in Zwolle. De opleiding 

vind ik erg leuk. Ik hou van gezelligheid om 

mij heen en lekker creatief bezig zijn. De 

komende tijd zou u mij kunnen zien op de 

donderdag en vrijdag, dan loop ik stage in 

groep 8, wat ik super leuk vind! Als u verder 

vragen voor mij heeft, kunt u altijd naar mij 

toe komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda september 2020  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 18 september 9.00 uur peutergym 

Vrijdag 25 september 9.00 uur peuterdans 

Ma. 7 t/m vr. 18 september  Cito (eind vorig schooljaar) 

Ma. 21 t/m vr. 25 september Week van het Kindcentrum 

Vrijdag 25 september Schoolfotograaf 

Ma. 28 sept. t/m do. 1 okt. Spreekuurweek 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Anna van Unen. Ik ben 19 jaar oud en zit op de 

opleiding sport en bewegen op Landstede. Ik zit nu in mijn 

3de jaar wat ook mijn examen jaar is. Het komende school 

jaar kom ik stage lopen bij de PlusKinderopvang in Meppel. 

Ik ben er op de maandagen en donderdagen. In de 

ochtend zal ik mee lopen bij de peuters. ‘s Middags mag ik 

meelopen bij de 8+ groep van de BSO. Ik ga leuke sport en 

spel activiteiten doen met de kinderen. Met de doelgroep 

peuters heb ik nog geen ervaring dus ik hoop dat ik hier erg 

veel van mag leren. Ook lijkt de 8+ groep mij een hele leuke 

uitdaging. Ik heb er erg veel zin in!  

 

 

Schoolfotograaf is geweest 

Afgelopen dinsdag is de schoolfotograaf bij ons geweest om mooie foto’s van de 

kinderen te maken. Wij kijken terug op een geslaagde ochtend. De foto’s staan 

vanaf zaterdag online. De inloggegevens om bij de foto’s te komen zit in de tas van 

uw kind. Wij hebben meteen een nieuwe datum gepland; noteer dinsdag 28 

september 2021 alvast in uw agenda. 

 

Geslaagde activiteit Tie Dye op de BSO 

Wij kijken terug op een leuke en creatieve week met een onwijs leuke activiteit. De 

kinderen mochten hun eigen Tie Dye shirt maken. De kinderen gingen heel 

enthousiast aan de slag met verschillende kleuren en het eindresultaat mag er zijn. 

 
 

 


