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AGENDA   nov./dec.
Za. 5 nov.  Goede Doelenmarkt in de Johanneskerk 
Di. 8 nov.  Herdenking 14.30 uur pleintje naast de 

Johanneskerk 
  ColumBus  
Wo. 9 nov. Gastles in groep 7/8 in het kader van de Week 

van Respect 
Di. 15 nov. Gastles in groep 8 van het Waterschap 
Wo. 16 nov. Bezoek aan het Rijksmuseum door groep 7/8 
Ma. 21 nov. Bezoek rioolzuivering groep 7/8 
 

 
Di. 22 nov.  ColumBus 
Ma. 5 dec. Sinterklaas 
 Kinderen om 12.00 uur vrijdag 
Di. 6 dec. ColumBus 
Di. 20 dec. Kerstwandeling 
Wo. 21 dec. Kerstwandeling 
Ma. 26 dec. t/m Kerstvakantie 
Vr. 6 jan. 
 

Goede Doelenmarkt 
Morgen, zaterdag 5 november, wordt er weer een Goede Doelenmarkt georganiseerd door 
de Protestantse gemeente. Deze wordt gehouden in de Johanneskerk van 9.30 uur – 12.30 
uur. De opbrengst van deze markt is voor de stichting Dekat di Hati uit Middelburg. Het doel 
van deze stichting is jongeren in de Molukken een betere toekomst te geven. 
Op deze markt kunt u o.a. de zelfgemaakte spullen van uw eigen kind(eren) kopen die ze 
deze week op school gemaakt hebben. 
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten, bijvoorbeeld sjoelen met vierkante stenen, of 
sjoelen op een poffertjes-sjoelbak. Er is een knikkerbaan en een grabbelton.  
Voor de kinderen zijn er strippenkaarten te koop à € 2,50. Hiermee kunnen ze met alle 
spelletjes meedoen en ook 1 keer een lot voor de verloting krijgen plus een glaasje fris. 
Verder is er voor iedereen van alles te koop: Koffie met gebak, oliebollen, wafels, bolussen, 
soep, fruit, chocolade, mooie amaryllissen en er is een stand van de Wereldwinkel. Ook is er 
een verloting in 6 ronden met mooie prijzen! 
 

                                  
 
IEP 

Dit schooljaar gaan we voor het eerst werken met het IEP-leerlingvolgsysteem. Dat betekent 
dat we de bekende CITO-toetsen (die 2x per jaar worden gemaakt) loslaten en overstappen 
naar een andere aanbieder. We gebruiken alle jaren de IEP-Eindtoets, dus deze stap is een 
mooie aanvulling om tot een schoolbreed totaalpakket te komen. Alle scholen van Primas-
scholengroep maken deze overstap. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel en kijkt veel breder 
naar het kind dan dat CITO dit doet. 



Een kind is meer dan rekenen en taal, ook sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 
creatief vermogen horen hierbij. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een 
volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat 
het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het 
zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het 
IEP-leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een 
uitkomst waarmee leerkrachten samen met de leerlingen inzicht krijgen in de volgende 
ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerlingen bij hun eigen ontwikkeling 
vergroten. Dit filmpje van nog geen twee minuten geeft een duidelijk beeld van het IEP-
leerlingvolgsysteem. 
In november zullen we in de groepen 3 t/m 8 van start gaan met het onderdeel 'hart en 
handen' (sociaal-emotionele ontwikkeling). In januari zal het onderdeel 'hoofd' (taal, 
rekenen, lezen) volgen. 
 

                            

    
 

MQ Scan 

 
Woensdag 30 november zal Juf Birrit bij de groepen 1-8, tijdens de les bewegingsonderwijs, 
de MQ Scan afnemen.  
Deze MQ-scan hebben de leerlingen vorig schooljaar in november en juni ook gehad.  
De MQ-Scan bestaat uit een beweegparcours waarin 5 tot 7 vaardigheden als lopen, 
springen, balanceren, klimmen etc. worden gemeten.  
De baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Variabelen als leeftijd, geslacht en 
de tijd dat het kind doet over het afleggen van het parcours, bepalen het Motorische 
Quotiënt (MQ). Waarmee de ontwikkeling van motorische vaardigheden van leerlingen goed 
te monitoren zullen zijn.  
De gegevens van de scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Met als belangrijkste doel een goede motoriek voor 
de toekomst te garanderen:  het positief ontwikkelen van de beweegvaardigheid en de 
gezondheid en het vergroten van het plezier in bewegen en het zelfvertrouwen. 
N.a.v. de MQ-score kunnen er door Juf Birrit accenten in de lessen bewegingsonderwijs 
worden gelegd, waardoor er kan worden gewerkt aan een eventuele motorische 
achterstand óf juist extra beweeguitdagingen omdat er misschien wel sprake is van 
motorisch talent. Kortom, een gerichtere aansluiting van leerstof bij het niveau van de groep 
en een individu. 
Ook kunnen we n.a.v. vorige scans het verloop van de motorische ontwikkeling van de 
indivuele leerling zien. 

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&t=1s


De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om 
zorg te dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens.  
Meer informatie over de MQ Scan kunt u ook vinden op www.mqscan.nl. 
 

Koptelefoontjes                                                                                                   

We willen u vragen of alle kinderen vanaf groep 3 van huis een koptelefoon (of oortjes) mee 

willen nemen die op een Chromebook of tablet aan te sluiten is. We gaan in deze groepen 

o.a. steeds meer digitaal toetsen waardoor er meer momenten zijn waarbij een 

voorleesfunctie gebruikt kan worden. Een eigen koptelefoon is dan wel zo praktisch en 

hygiënisch. Alvast dank voor uw medewerking!   

 
Wetenswaardigheden 
 

• Maandagmorgen 5 december vieren we het Sinterklaasfeest! Vanaf 12 uur zijn de 
kinderen vrij. 

• Dit jaar wordt er door de Protestantse gemeente en de school weer een 
kerstwandeling georganiseerd. Het wordt een mooie wandeling die langs taferelen 
loopt van het kerstverhaal.  
We vertrekken in groepen van 20 à 25 personen vanaf school. Aan het eind van de 
wandeling volgt een “warme” ontvangst op school. 
Nadere informatie en het opgaveformulier krijgen de kinderen volgende week mee 
naar huis. 

• Volgende week dinsdag nemen diverse kinderen uit groep 6 t/m 8, samen met een 
groepje kinderen van de Eben Haëzerschool uit Oostkapelle, die in Serooskerke 
wonen, deel aan de herdenking van 8 november. We staan dan stil bij de slachtoffers 
door de oorlog, m.n. de 27 mensen die in of uit Serooskerke om het leven zijn 
gekomen.  

• De kinderen van groep 7 halen geregeld oude elektrische apparaten uit elkaar, om te 
ontdekken hoe deze in elkaar zitten. Wanneer u oude (niet te grote) apparaten heeft 
en deze niet meer nodig hebt, dan zijn ze welkom in groep 7! 

• Sinds het voorjaar hebben we 4 kippen op school. Elke dag worden zij bij toerbeurt 
verzorgd door de kinderen. Dat levert elke dag in ieder geval enkele lekkere eitjes op 
die mee naar huis mogen! 

 

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 

 

 

http://www.mqscan.nl/

