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Appelrups nr. 6
Agenda
Oktober

06
02-10-2020

02-10-2020

05 en 06 Oudergesprekken Unit 1 en 2
08 Schoolkamp/Avondactiviteit Unit 3
09 Unit 3 vrij
12 en 13 Oudergesprekken Unit 3 en 4
13 Lessen Zwemvaardigheid groepen 7
15 Schoolkamp/Avondactiviteit Unit 4
16 Unit 4 vrij
19-23 Herfstvakantie

Oudergesprekken
Op maandag 5 en dinsdag 6 oktober vinden de oudergesprekken van Unit 1 en 2 plaats.
Zie bijlage voor informatie van de kleuterjuffen en leerkrachten Unit 2.
Cito toetsen
In de bijlage treft u een brief over de Cito toetsen van juni die in september zijn afgenomen en de
nieuwe indeling van de Cito niveaus.
Kids Actief
Kinderen moeten kunnen bewegen, spelen en sporten!
Daarbij hoort ook lekker buiten spelen. Dit najaar gaan we verder
met Kids Actief: een speciaal naschools beweeg-, spel- en
sportprogramma.
De activiteiten staan onder leiding van meneer Mari Janssen
Steenberg, combinatiefunctionaris bij AMW.
WAT: Naschools sport- en spelaanbod vanuit Actief Maas en Waal.
WAAR: Op de speelplaats van IKC De Appelhof.
WIE: Voor de kinderen uit de groepen 3/4 ABC die zich hebben opgegeven.
WANNEER: Op de dinsdagen 6 en 13 oktober, direct na schooltijd van 14.30 tot 15.30 uur.
Na afloop gaan de kinderen zelf naar huis of worden opgehaald door hun ouders/verzorgers.
Wie bij de BSO op IKC de Appelhof zit blijft daar tot hij/zij opgehaald wordt.
Wanneer het niet kan doorgaan i.v.m. slecht weer zullen we dit uiterlijk op de dinsdagochtend
voor 12.00 uur aan de kinderen vertellen en u laten weten via mail en/of klasbord.
Namens Team IKC De Appelhof en combinatiefunctionaris Ton Hom.
Veel plezier!!
Zwemvaardigheid
Op dinsdag 13 oktober van 12.00 uur tot 13.00 uur gaan de kinderen van de groepen 7 zwemmen
bij zwembad De Gelenberg in Druten. Ze mogen een les zwemvaardigheid volgen.
Leerlingen moeten deze dag hun zwemspullen en fiets meenemen.

Schoolkamp/avondactiviteit Unit 3
Het is weer bijna zover, het jaarlijkse schoolkamp komt eraan op donderdag 8 oktober!!! Helaas
kunnen de kinderen niet op school blijven slapen vanwege Corona, maar hebben we wel een
avondprogramma in elkaar gezet. We hebben geen ouderhulp daarbij nodig. Wij verwachten de
kinderen om 18.00 u met een lege maag op school. De leerkrachten staan op het schoolplein om
uw kind op te vangen.
De kinderen mogen in hun eigen gekozen outfits komen in het kader
van het IPC thema Mode. Wij zullen samen met de kinderen friet en
een snack eten. Graag een bord, bestek, beker en een zaklamp
meegeven. Na het eten zullen er leuke activiteiten plaatsvinden op
school.
Uw kind kan worden opgehaald om 22.00 uur.
De ouders van groep 5/6a halen hun kind op bij de poort ter hoogte van de ingang van groep 7/8,
ouders van groep 5/6b halen hun kinderen op bij de middelste poort (bij het schuurtje) en de
ouders van groep 5/6 c halen hun kind op bij de poort aan de Postelkamp.
Wilt u zo veel mogelijk alleen komen om uw kind op te halen en zorg dragen voor de 1,5 meter
afstand. Op vrijdag 9 oktober zijn de kinderen vrij.
Wij gaan er een fijn, gezellig schoolkamp van maken.
Schoolkamp/avondactiviteit Unit 4
Het is weer bijna zover. Het jaarlijkse schoolkamp van unit 4 staat weer voor de deur en wel op
donderdag 15 oktober. Helaas zal de invulling anders worden als dat we gewend zijn i.v.m. de
Corona-maatregelen. Hierdoor hebben ook wij geen ouderhulp nodig. De kinderen slapen dit jaar
niet op school. Maar wat mag wel? Wij verwachten de leerlingen om 18.30 uur met een lege maag
op school, u hoeft geen bord en bestek mee te geven. Na het eten zullen er een tweetal
activiteiten plaatsvinden. Rond 22.00 uur sluiten we de avond af en kunt u uw kind weer ophalen.
Houdt u rekening met de 1,5 meter? We gaan er een gezellige avond van maken.
Op vrijdag 16 oktober zijn de kinderen vrij.
Bruna Schoolbieb
De Kinderboekenweek is weer begonnen!
Tot en met 11 oktober kunnen we weer sparen voor de schoolbieb! Koopt u in de periode t/m 11
oktober een kinderboek bij Bruna, levert u het bonnetje dan in op school. De school mag voor 20%
van de opbrengst van deze bonnen kinderboeken voor de schoolbieb uitzoeken. Een leuke actie!
Kledinginzameling
Op dinsdag 3 november wordt er weer kleding ingezameld ten behoeve van (schoolverlaterskamp)
groep 8. Het volgende kunt u inzamelen: schoon en niet kapotte kleding, lakens, gordijnen, pluche
beesten, riemen, handtassen en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden).
Hieperdepiep

♪ Laura Hermen s ♪ Lars van Zachten ♪
♫ Maud de Vaan ♪ Miel Reuser ♫
♪ Elise Spierings ♫ Pim Reuser ♪
♫ Joy van Zanten ♪

Aan de ouders van de kinderen van unit 1 en 2,

Afgelopen maandag heeft u waarschijnlijk de persconferentie gezien.
We moeten er weer met ons allen aan gaan werken om het virus weer in te dammen.
Wij als Appelhof nemen ook onze verantwoordelijkheid.
Aankomende week zijn de oudergesprekken voor unit 1 en 2.
We hebben besloten dat er maar één ouder per kind bij het gesprek aanwezig kan zijn. Als de andere
ouder mee wilt luisteren, dan kan dat natuurlijk via de telefoon van de aanwezige ouder.
Verder vragen wij u niet te vroeg aanwezig te zijn. De ouders lopen via de kleuteringang naar binnen.
Bij de ingang vragen wij u om een triageformulier in te vullen en uw handen te wassen.
De ouders van unit 2 lopen via de trap naar boven en gaan op het leerplein bij het klassenbordje
zitten, totdat de leerkracht u komt halen.
De ouders van unit 1 lopen de hele gang door naar achteren. Daar staan klassenbordjes waar u moet
gaan zitten. Ook u wacht tot de leerkracht u komt halen.
Aan ons de taak om ons strikt aan de tijd te houden.
Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie.
Wij wensen u prettige oudergesprekken toe!

Met vriendelijke groeten,
leerkrachten van unit 1 en 2

Beste ouders,
Via onderstaande brief willen wij u informeren over twee onderwerpen wat Cito toetsing betreft:
1. Het verplaatsen van de Cito-E toetsen van juni naar september 2020.
2. De gewijzigde indeling van de Cito niveaus: van een A-B-C-D-E indeling naar een indeling van
niveau I-II-III-IV-V.
Cito toetsen in september
Voor de zomervakantie is in overleg met de scholen van ons samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Stromenland, besloten om de Cito-E toetsperiode te verplaatsen naar september 2020.
Ondertussen zijn de scholen, na weken van onderwijs op afstand en de zomervakantie, weer
opgestart.
Velen van u waren vanaf half maart als ouder op een andere manier nauw betrokken bij het
onderwijs. U kon de ontwikkeling van uw kind van heel dichtbij meemaken, helpen en motiveren
wanneer nodig. Soms ook merken dat uw kind het werk lastig vond, geen geduld had, liever wilde
spelen. Ook de leerkracht volgde in die periode de ontwikkeling van uw zoon of dochter via Teams
met gesprekken in groepjes of met uw kind alleen.
Nadat de scholen weer opengingen wilden wij de eerste periode gebruiken om ervoor te zorgen dat
iedereen zich weer fijn voelde op school en in de groep. Dat is belangrijk voor het leren. Het
onderwijs, met instructies en verwerkingen startte ook weer op. Echter nog zonder de afname van de
niet-methodetoetsen van Cito.
Bij de start van het nieuwe schooljaar wil elke leerkracht graag weten waar uw zoon of dochter in zijn
of haar ontwikkeling staat en of de ongewone situatie ervoor gezorgd heeft dat hij of zij harder of net
minder hard gegroeid is dan verwacht. Natuurlijk houden we er rekening mee dat resultaten anders
kunnen zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was. Het belangrijkste doel van de afname van
deze toetsen in september is dan ook dat de leerkrachten kunnen zien welke lesstof nog extra
aandacht mag krijgen en waarmee ze uw kind het beste verder kunnen helpen.
Op dit moment worden de Cito niet-methodetoetsen in de groepen 4 t/m 8 afgenomen. In de week
voor de herfstvakantie volgt het ontwikkelgesprek met u en uw kind waarbij de leerkracht u zal
informeren over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.
Indeling naar niveau I t/m V
Cito hanteert twee niveau-indelingen bij de Cito-toetsen: de A-E-normering en de I-V-normering.
ParnasSys geeft ook de I-V-niveau-indeling in kleur weer. Ieder afzonderlijk niveau krijgt daarin een
kleur (niveau E is daardoor beter te onderscheiden van niveau D). De niveauwaarden blijven
uitsluitend verbonden aan de A-E niveaus.
Zoals veel scholen al langer uitgaan van niveau I-V, gaat IKC de Appelhof ook over naar deze
indeling. Alle leerlingen die resultaten scoren op niveau III scoren in vergelijking met de gemiddelde
leerlingenpopulatie op een landelijk gemiddeld niveau.

Wat deze wijziging voor de resultaten van kinderen met ernstige lees- spellingsproblemen betekent,
kunt u navragen bij de intern begeleider of de leerkracht, evenals bij de onderzoeksinstanties.

Bij de A-E-normering is de niveau-indeling als volgt:
•
•
•
•
•

A: 25% hoogst scorende leerlingen
B: 25% ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C: 25% ruim onder tot net onder het landelijk gemiddelde
D: 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
E: 10% laagst scorende leerlingen

Bij de I-V-normering is de niveau-indeling als volgt:
•
•
•
•
•

I: 20% hoogst scorende leerlingen
II: 20% boven het landelijk gemiddelde
III: 20% landelijk gemiddelde
IV: 20% onder landelijk gemiddelde
V: 20% laagst scorende leerlingen

De ene indeling is niet strenger dan de andere, alleen anders ingedeeld. Het voordeel van de I-Vnormering is dat de niveaus allemaal gelijk zijn aan elkaar, waardoor er een ‘gemiddelde groep’
ontstaat. Daarnaast is er bij de A-E-indeling regelmatig verwarring over de betekenis van niveau D en
niveau E, alsmede onduidelijkheid over het landelijke gemiddelde.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groeten,
Marja Derks
Directeur IKC de Appelhof

