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Nieuwsbrief
Van februari 2020
nummer 2
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data
18 maart: studiedag, kinderen vrij

Welkom op onze school
Florien Kruijer, Liva
Kistenkas, Dex Pijnenburg,
Adriaan Born en Emma Born

Kwaliteitszorg
Verschil CITO toetsen
Methode toetsen
Wij krijgen in de oudergesprekken veel
vragen over het verschil tussen de methode
toetsen en de CITO-toetsen en hoe het kan
dat op één van beiden hoger of lager
gescoord wordt.
Het grootste verschil tussen de methodetoets
en de CITO-toets is dat een methodetoets de
beheersing van een kind toetst. Er wordt
gecontroleerd hoe goed een kind bepaalde
delen van vaardigheden beheerst. Deze
vaardigheden zijn de afgelopen weken
uitgebreid aan bod geweest in de les. De
CITO-toets toetst de algehele vaardigheid van
een kind. Deze toets is complexer, wat
inhoudt dat het opgaven bevat van
verschillende moeilijkheidsgraden. In deze
toets staan opgaven waarbij verschillende
strategieën moeten worden gebundeld om
tot het goede antwoord te komen. Ook lopen
de opgaven uiteen in moeilijkheidsgraad, ze
zijn niet altijd passend bij het gemiddelde
niveau van een kind op het moment van
toetsen. De opgaven kunnen boven of onder
dat niveau liggen.
Dat maakt dat sommige kinderen op de
methodetoetsen beter scoren, dan op de

CITO-toetsen (of omgekeerd). De leerkracht
signaleert dit en maakt een analyse van de
gemaakte toetsen. Op basis van de analyse
weet de leerkracht of de kinderen de
aangeboden stof al geleerd hebben, of dat de
stof pas later in de methode aangeboden
wordt. Wat een verklaring voor het maken
van fouten kan zijn. Ook wordt de leerkracht
door deze analyse opmerkzaam gemaakt op
het feit dat er mogelijk hiaten in de
aangeboden leerstof zijn.
Deze analyses worden in de
leerlingenbespreking met de ib-er besproken
en er wordt een passende interventie
ingezet.
Op schoolniveau maakt de directie een
rapportage waarin de vorderingen per groep
en per leerjaar worden geanalyseerd. Op
basis daarvan worden eventuele
aanpassingen schoolbreed ingevoerd. Ook
wordt er middels een trendanalyse (over
meerdere jaren) onderzocht of er
opmerkelijke zaken zichtbaar zijn die
bijstelling vereisen. Dit gebeurt cyclisch
binnen onze zorgstructuur.

Loden leidingen
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord via de
media? Alle oudere gebouwen moeten
gecontroleerd worden op leidingen van lood.
Wij hebben dat inmiddels laten doen en wij
blijken geen loden leidingen te hebben. Voor
de zekerheid omdat ons gebouw oud is laten
we het water wel testen.

Verplaatsen jaarfeest
Zoals u eerder hebt kunnen lezen hebben om
organisatorische redenen besloten het
jaarfeest te verplaatsen van 10 juni naar
woensdag 1 juli.
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Kinderraad
De leerlingen van de Kinderraad zijn druk
bezig met de voorbereidingen van de
introductie van het gescheiden inzamelen
van ons afval.

Personeel
Kim
Kim is met zwangerschapsverlof gegaan. Wij
wensen haar veel rust toe! Zij wordt
vervangen door Kirsten Schrauwen. Kirsten
werkt op woensdag t/m vrijdag tot de
zomervakantie.

Algemeen uit de groepen
Groep 4

De ASV was vertegenwoordigd met vier
teams.
Er werd met drie gemengde teams
meisjes/jongens gespeeld (groep 5/6) en een
team jongens (groep 5).
De kinderen waren erg fanatiek en hadden
rode blossen van de inspanning.
Een team werd tweede en heeft een beker
gewonnen. Het was een leuke dag!

Kangoeroewedstrijd

Donderdag 19 maart 2020 is het weer zover.
Dan doet de ASV wederom mee aan de
W4Kangoeroewedstrijd! W4 staat voor
Wereldwijde wiskundewedstrijd
De oorsprong van de wedstrijd:
De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt
ook voor de W4kangoeroewedstrijd. In 1980
werd daar voor het eerst een soort
wiskundewedstrijd georganiseerd.
Geïnspireerd door het Australische succes,
begonnen in 1990 in Frankrijk enkele
wiskundigen met de organisatie van een
dergelijke wiskundewedstrijd.
Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze
hun wedstrijd “Kangourou”.
Door Frankrijk uitgenodigd begonnen in 1994
enkele Europese landen, waaronder
Nederland, ook met de organisatie van een
vergelijkbare wiskundewedstrijd.

In groep 4 werkten we over het Staal-thema
slapen. Er zijn allerlei soorten bedden
gebouwd; van hemelbed tot bedstee tot
hoogslaper! Dit is het hoogste stapelbed van
Lego ooit gebouwd!

Floorball
De school heeft, dankzij een initiatief van
ouders, meegedaan aan het
schoolsporttoernooi floorball.

In 1995 werd in Parijs de internationale
organisatie “Kangourou sans frontières” (KSF)
opgericht. In datzelfde jaar werd in
Nederland de Stichting Wiskunde Kangoeroe
opgericht met het doel jaarlijks een
zogenaamde Kangoeroe wiskundewedstrijd
te organiseren.
De Nederlandse Stichting is lid van de KSF.
Inmiddels zijn er wereldwijd bijna 80 landen
lid van de KSF en doen er jaarlijks meer dan
6,5 miljoen leerlingen over heel de wereld
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mee met de W4Kangoeroe
wiskundewedstrijd. In Nederland namen in
2019 bijna 145.000 leerlingen op bijna 2350
scholen deel.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de
basisschool t/m 6 vwo van de middelbare
school.
Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID,
wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.

De inschrijving wordt in maart per email
georganiseerd. Meer informatie komt in de
volgende nieuwsbrief. Groeten van de A4D
oudercommissie (Judith, Tessa, Valerie en
Mareike)
Dank, Judith

Traktatietip
Snelle krokodil.

Bij ons op de ASV hebben zich 87 leerlingen
individueel aangemeld en gaan 48 duo’s aan
de slag.
Het gaat om vierentwintig of dertig
verrassende vraagstukken, die stuk voor stuk
een vonkje creativiteit, een flits van inzicht,
vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn
gegeven, één is er goed. Welke? De eerste
vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg
worden ze steeds lastiger.
Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor
iedereen, ook voor leerlingen zonder
wiskundeknobbel.
Na afloop zie je ze hun oplossingen
vergelijken; nog dagenlang wordt er over
doorgepraat.
De vragen gaan mee naar huis: vaders en
moeders, ooms en tantes krijgen ze
voorgelegd en die willen zich natuurlijk ook
niet laten kennen!

Medezeggenschapsraad

Avondvierdaagse 2020
Na het succes van afgelopen jaar met meer
dan 100 leerlingen van de ASV, willen wij een kleine groep enthousiaste ouders - ook
dit jaar de inschrijving weer centraal
organiseren voor iedereen die bij de ASV wil
meelopen. De Avondvierdaagse vindt dit jaar
plaats van 11 tot 14 mei. Voor kinderen van
groep 3 tot 5 zijn 5 km per dag aanbevolen,
voor kinderen vanaf groep 6 10 km per dag.

geen.

Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool!
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Seksuele opvoeding, ben jij al begonnen?
Vrijdag 13 maart komt het boek Lekker in je lijf! uit, geschreven door Esther van der Steeg. Dit
boek geeft eerlijke, positieve en duidelijke informatie over de geslachtsdelen van meiden. Dat is
nodig, omdat de geslachtsdelen van meiden meer verborgen liggen in vergelijking met die van
jongens. Hierdoor wordt er niet vanzelfsprekend over gepraat. Desalniettemin zijn kinderen erg
nieuwsgierig naar de werking van hun lichaam en hoe het eruit ziet.
Het boek geeft, samen met de grappige en informatieve tekeningen, kinderen van 6 tot 10 jaar
de boodschap dat praten over je lichaam en je geslachtsdelen oké is. Bovendien dragen taal en
kennis over het lichaam bij aan een positief lichaamsbeeld en het uitspreken van wensen en
grenzen.
Op 13 maart vindt de boekpresentatie plaats van 16:30 tot 18:30 in het KAdE café op het
Eemplein in Amersfoort. Prof. dr. Ellen Laan, seksuoloog en bekend van o.a. College Tour, geeft
een lezing over de seksuele opvoeding van kinderen (4-12 jaar). De toegang is gratis.
Aanmelden via info@seksuelegezondheidamersfoort.nl
Ouders en leerkrachten van de ASV zijn van harte uitgenodigd!
Esther van der Steeg, moeder van Fem (groep 3-4), Hannah (groep 7) en Benjamin.
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