
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Besmettingen 

Het aantal coronabesmettingen loopt in 
Nederland nog steeds op.  Ook op De 

Kubus hebben we steeds meer te maken 
met besmette kinderen en ouders. Om 
het aantal besmettingen in de groepen 
goed in de gaten te kunnen houden is 
het van belang dat u op school meldt als 

er in uw gezin corona is.  

Als een kind in de groep van uw kind 
corona heeft en in de besmettelijke 
periode op school is geweest, ontvangt u  

een mail. 

Vandaag is groep 3a in quarantaine 
gegaan vanwege het hoge aantal 

besmettingen in de groep.  

Toetsen 

Kinderen maken op school regelmatig 

toetsen. Het hele jaar door worden er 
methode-toetsen afgenomen. Met deze 
toetsen bekijkt de leerkracht of de 
leerling de aangeboden lesstof beheerst.  

Daarnaast is er een leerlingvolgsysteem 
(LVS), dit is verplicht. Daarvoor wordt 
twee keer per schooljaar getoetst (de 
Cito-toetsen). In januari de Midden-
versie en in juni de Eind-versie. Vanaf 

deze week maken de kinderen de 
toetsen van begrijpend lezen, rekenen, 
spelling en technisch lezen.   

Met deze toetsen volgen we de 

ontwikkeling van de kinderen en 
stemmen we ons onderwijs af op de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

De uitslag van de toetsen staat op het 
rapport en wordt met ouders/verzorgers 
tijdens het rapportgesprek besproken. 

 

 

Nationale Voorleesdagen 

Van 26 januari t/m 5 februari vinden de 
Nationale Voorleesdagen plaats. Hier 

besteden we elk jaar veel aandacht aan. 
Gezien alle maatregelen wordt dit op 
school in aangepaste vorm gedaan. We 
zouden het daarom erg leuk vinden als u 
als ouder/verzorger met ons meedoet, 

zodat de Voorleesdagen extra bijzonder 
worden! Lees bijvoorbeeld voor uit 
verschillende soorten boeken, zoals 
prentenboeken, leesboeken, stripboeken, 

tijdschriften, informatieve boeken, 
gedichtenbundels of luister samen naar 
een voorleesboek. Zo maken we er 
samen gezellige voorleesdagen van!  

Rapporten 

Op 11 februari krijgen de kinderen hun 
rapport mee. Op het rapport staat hoe 
uw kind het op sociaal-emotioneel 
gebied en op verschillende vakgebieden 
doet. De Cito gegevens staan ook deze 
keer weer in een grafiek, zodat u kunt 
zien of uw kind mooi volgens zijn/haar 
lijn groeit.  

Rapportgesprekken 

De rapportgesprekken zullen dit jaar via 
Google Meet plaatsvinden op maandag 

14 februari en donderdag 17 februari. 
Begin februari ontvangt u een 
uitnodiging via SchouderCom om zelf de 
dag en het tijdstip te kiezen.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 
januari 

Week 
3 

Citotoetsen 

Week 
4 

Citotoetsen 

Week 
5 

Citotoetsen 

 
 

februari 

2 Studiedag team, kinderen vrij 

8 Vergadering MR 

Week 
7 

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
Verwijzingsgesprekken groep 8 

19 
t/m 
27 

voorjaarsvakantie 

 
 
 


