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Nieuwsbrief 18 januari 2019 
 
Vanuit de directie 
Zoals u waarschijnlijk heeft gezien is mijn 
kantoor verhuisd naar de eerste 
verdieping tegenover groep 3,4,5. Voor 
mij een prettige plek, omdat ik midden in 
de school zit. Hierdoor zie ik de kinderen 
meer. U bent van harte welkom om even 
te komen kijken. We drinken dan samen 
een kopje koffie in mijn nieuwe kantoor. 
Beneden wordt er flink verbouwd en als 
het goed is 
zijn ze 
volgende 
week klaar 
en zal er 
een 
officiele 
opening 
komen van 
Small Steps. Wij houden u op de hoogte! 
 
Citotoetsen 
De toetsweken zijn weer begonnen!!  
Misschien heeft u het al van uw zoon of 
dochter gehoord: we hadden cito 
vandaag! Dat klopt, we zijn weer aan het 
toetsen.   
  
Waarom toetsen we en wat toetsen we?  
We toetsen op twee manieren. We nemen 
methode toetsen af, dan kunnen we zien 
of de kinderen de instructies van de 
afgelopen weken hebben opgepikt en ze 
dus de toets goed maken. Als er nog 
dingen niet zijn blijven ‘hangen’ dan is er 
na de toets nog extra oefentijd om wat je 
nog niet wist te leren.   
  

De citotoetsen toetsen de vaardigheden. 
Dat wil zeggen: kunnen de kinderen het 
geleerde toepassen in een onbekende 
situatie? Sommige kinderen kunnen dat 
heel makkelijk die scoren dan een I, 
andere kinderen hebben daar juist veel 
moeite mee. Die scoren een V (of iets 
tussen I en V).  
De Cito uitslagen worden landelijk 
afgenomen en daardoor kun je kinderen 
(leeftijdsgenoten) met elkaar vergelijken. 
De toetsen zijn zo gemaakt, dat je de 
volgende verdeling krijgt.  
20% I    -   20% II   -   20%  III   -  20%  IV   -  
20%  V. Voorheen werd dit aangegeven 
met letters van A t/m E. 
Binnen de getallen kun je zeker groeien 
(dat zie je in de vaardigheidscijfers).  De 
leerkrachten, ib’er en directeur houden 
goed in de gaten of de kinderen 
voldoende groeien.  Als dat niet zo is 
kijken we wat we kunnen doen om een 
kind weer in vaardigheid te laten groeien.   
  
De kleuters worden niet getoetst, maar 
gevolgd via een observatie systeem.  
 
Mocht u vragen hebben over de toetsen 
of nieuwsgierig zijn wat er gevraagd 
wordt. Loop gerust eens binnen bij  juf Ria, 
de Intern Begeleider (elke donderdag 
aanwezig).   
Wat we niet toetsen, maar wat misschien 
wel veel belangrijker is……  
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Schoolfotograaf 
Volgende week komt de schoolfotograaf. 
Op deze dag gaan alle kinderen op de foto. 
Kinderen kunnen alleen en met hun 
broertje of zusje. 
We maken 
natuurlijk ook een 
leuke klassenfoto.  
 
Wanneer?  
Dinsdag 22 januari 
vanaf 12.30 uur.  
 
Naschoolseactiviteiten 
De naschoolse activiteiten beginnen weer! 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen 
lezen dat de gemeente amsterdam 
bepaald heeft dat er 
voor de activiteiten een 
bijdrage gevraagd moet 
worden. De school krijgt 
een subsidie om de 
naschoolse activiteiten 
te kunnen organiseren, 
maar niet alles kan 
daarvan betaald 
worden.  
De activiteiten kosten 20 euro per kind per 
activiteit. Als u een stadspas heeft, is het 
gratis. Voor vragen of meer informatie 
hierover kunt u terecht bij juf Dorine.  
 
HALT in groep 8  
Groepsdruk.   
We (her)kennen het allemaal wel; je doet 
iets, omdat jouw groep vrienden het doet, 
of omdat die groep wil dat jij het doet.   
Als je er dan goed over nadenkt, er eerst 
even bij stilstaat, dan had je het eigenlijk 
liever niet gedaan.  

  
 
 
 
Hoe kun je hier nu beter mee omgaan? 
Dat was de inhoud, maar vooral het doel 
van de gastles die door een medewerker 
van HALT gegeven werd.   
Voor de kinderen in groep 8 was het een 
actieve les.  
 
Door middel van filmpjes kregen ze 
(waargebeurde) voorbeelden te zien van 
groepsdruk. Er is uitgebreid gesproken wat 
groepsdruk met de kinderen in het filmpje 
deed en wat dat met de kinderen uit de 
klas kan doen.   
Hierbij werden door de kinderen uit groep 
8 ook voorbeelden aangedragen uit eigen 
ervaring en tips gegeven. Tips van de 
kinderen aan elkaar waren goed na te 
denken over de gevolgen vooral 
jezelf te blijven.  
  
Met een rollenspel hebben 
sommige kinderen ervaren hoe 
het is om onder groepsdruk iets te 
doen wat je niet wilt: een diefstal plegen. 
Opvallend was dat het zelfs in een 
rollenspel voor kinderen moeilijk is om 
aan die druk te ontkomen. Belangrijk is 
dus om altijd die gegeven tips toe te 
blijven passen.  
Het was voor groep 8 een wijze en 
leerzame les.  
 
Website 
Heeft u onze nieuwe website al bekeken?  
U kunt de website vinden met de volgende 
link: www.nautilusoost.nl.  
Daarnaast plaatsen we ook regelmatig 
berichten op facebook.  
 
  

http://www.nautilusoost.nl/
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Nieuwe juf groep 6/7 
Beste allen, 
Mijn naam is Shermaine Westenburg en ik 
ben 25 jaar oud. Ik ben de nieuwe duo 
leerkracht van groep 6/7 op de maandag 
en dinsdag. 
Met kinderen werken heb ik altijd 
ontzettend leuk en interessant 
gevonden, vandaar de keuze 
voor het onderwijs.  
Het beste uit de kinderen 
halen staat bij mij centraal, 
maar ook plezier hebben is 
belangrijk. 
Ik kijk uit naar een goede 
samenwerking op de Nautilus 
Oost. 
Tot snel 
Juf Shermaine 
 

DKJL  

Wij hadden deze week de eerste twee 
lessen gehad van DKJL. DKJL staat voor: 
discussiëren kun je leren. Wij gingen leren 
hoe we moeten discussiëren. Bij DKJL 
moet je proberen elkaar over te halen 
door te discussiëren.   
DKJL bevat ook regels:  

1. Luisteren naar elkaar  
2. Elkaar uit laten praten   
3. Rekening houden met gevoelens  
4. Probeer ieders standpunt te 

begrijpen   
5. Accepteer dat je het soms niet 

eens bent   
6. Gebruik de ik-boodschap, 

argumenten en voorbeelden  
7. Denk kritisch na   
8. Wees eerlijk over de feiten   

9. Spreek bondig en kort  
10. Wees bewust van je lichaamstaal 

en stemgebruik.  
  
Wij hebben de onderwerpen: stress en 
pesten gehad. Wij gaan allemaal 
argumenten gebruiken, dingen op 
schrijven en meer. Op 20 april  
gaan we naar de debatbattle. Daar gaan 
we tegen andere scholen discussiëren 
over verschillende onderwerpen.   
 
We hebben een speciale juf genaamd 
Christine die ons les geef. Aan het eind 
van elke les kregen we stickers en gaven 
we tips en tops aan elkaar.  
Elke school (zelfs wij) moet één debatheld 
kiezen om mee te doen aan de 
debatbattle. Als we een debatheld 
hebben gekozen dan gaat hij/zij meedoen 
aan de debatbattle. De winnaar van 
debatwedstrijd mag de trofee mee naar 
huis nemen en is de debatheld van 
Amsterdam!  
 
Wij vinden deze lessen heel leerzaam, 
omdat wij leren hoe we onze meningen 
kunnen uiten. Dit is belangrijk voor als je 
groot bent.  Met vriendelijke groeten:  
Yasmine en Mira  
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21 t/m 25 Citotoetsen gr 3 t/m 8 

22 Schoolfotograaf 
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