Penseelstreekje

Op de website www.paletopheusden.nl zijn alle
foto’s geplaatst.

Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet
Opheusden, 1 mei 2015
Nummer 16 schooljaar 2014 / 2015
Patrijsstraat 2
4043MR Opheusden
Tel: 0488-441451
Email: info@paletopheusden.nl
www.paletopheusden.nl

ATLETIEKTOERNOOI
Het jaarlijks Atletiek toernooi wordt dit jaar op 21
mei gehouden, voor de groepen 5/6/7 en 8
Bij slecht weer wordt het een week opgeschoven
naar 28 mei.
Diverse sportactiviteiten staan weer in de
planning. De kinderen mogen, in een rugzak
bijvoorbeeld, iets te eten en te drinken meenemen.
Publiek is welkom. Ouders en andere
belangstellenden mogen tijdens het toernooi
komen kijken en aanmoedigen.
Wij hopen op mooi weer en een sportief toernooi.
Plaats:
Sportpark “de Leede”.
Joachim van Hoemenstraat 2 4041 GT
Kesteren.
(tel.nr. 0488-481258)
Tijden:
Groepen 5 en 6: 08:45 uur– 12:00 uur.
Groepen 7 en 8: 13:00 uur– 16:15 uur.
Groep 8 wordt om 12.15 uur op school verwacht.
Zij zijn ’s morgens vrij. De leerlingen van groep 7
en 8 mogen naar school komen, indien er niemand
thuis is. Zij kunnen in de klas iets gaan doen. Juf
Willy is aanwezig.
PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Op 28 mei staat het praktisch verkeersexamen van
groep 8 gepland. Wij zijn aan de beurt om 11.30
tot 12.00 uur. Door het dorp heen wordt er gepost
door ouders! Zij hebben een lijst met regels waar
de leerlingen zich aan moeten houden. Gaat er iets
niet zoals het moet, dan zal het onderdeel
aangekruist worden. Al met al erg spannend. De
theorie is door heel groep 8 in een keer gehaald!
Dit zal ook vast gaan lukken. SUCCES.
KONINGSDAG
Wij kijken terug op een fijne, gezellige en
sportieve koningsdag. De leerlingen hebben het
geweldig naar hun zin gehad.
Ouders, bedankt voor al jullie hulp.

PLEIN PIMPEN
Zoals u weet zijn werken wij aan het programma
van B fit. De leerlingen hebben de B fit test
gedaan. Zij hebben het diploma mee naar huis
gekregen. Op
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijngewicht/heb-ik-een-gezond-gewicht.aspx kunt u
het BMI controleren. Na de zomervakantie wordt
deze test weer afgenomen.
Om buiten in de pauze lekker en leuk te bewegen,
willen wij het speelplein pimpen. Extra uitdagend
te maken om te spelen! Dit willen wij doen op
woensdag 27 mei om 8.30 uur. Meester Daan, de
beweegcoach is hierbij aanwezig. Het pimpen zal
voornamelijk bestaan uit het trekken van
gekleurde lijnen en vakken. Kinderen gaan zelf
zoeken naar leuke spelletjes, als deze lijnen al op
het plaan staan!
Heeft u zin en tijd om op woensdag 27 mei mee te
helpen, geef dan onderstaand strookje terug aan de
leerkracht van uw kind(eren). Advies: trek oude
kleding aan.. Het is om 11.30 uur afgelopen. U
mag natuurlijk ook een uurtje komen helpen. Alle
hulp is welkom! Met elkaar is het gezellig en zo
gedaan.
VRIJHEIDSFAKKEL
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat aan de W.O.II
een einde kwam.
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van deze
oorlog maar ook iedereen die na die tijd is
omgekomen bij andere oorlogen en bij
vredesoperaties.
Op 5 mei vieren we de Vrijheid.

Alle leerlingen en leerkrachten op de basisscholen
in onze gemeente krijgen van het
Gemeentebestuur Neder-Betuwe een
fakkelspeldje 4/5 mei.
In de hoop dat deze vrijheidsfakkel gedragen
wordt op 4 mei tijdens de herdenking en op
5 mei als het Bevrijdingsdag is. Door het speldje
te dragen laat je zien dat je het herdenken van de
oorlogsslachtoffers en het vieren van de Vrijheid
belangrijk vindt.
Onze school doet mee aan de Dodenherdenking in
Opheusden.
We lopen mee in de stille tocht.
We helpen mee met de kranslegging en leggen
bloemen bij het oorlogsmonument.
3 Leerlingen van onze school dragen gedichten
voor.
De herdenkingsbijeenkomst op maandag 4 mei
2015 is om 19.00 uur op de begraafplaats aan de
Dalwagenseweg.
Dan loopt men in stille tocht naar het
gemeentehuis en rond 19.30 uur gaat de
herdenking verder bij het monument voor het
gemeentehuis.

INFO OVER DE ENTREETOETS GROEP
De scholen van onderwijsgroep Spoenk hebben
besloten de Entreetoets in groep 7 met ingang van
het huidige schooljaar af te schaffen.
De argumenten om deze toets af te schaffen
zijn de volgende:
Al enige tijd vond er binnen de teams van de
scholen een discussie plaats over het doel en nut
van de Entreetoets. Ontwikkelingen van vooral de
wijze waarop de overgang naar het voortgezet
onderwijs de laatste jaren plaats vindt en het
toenemen van de betekenis van het
Leerlingvolgsysteem van uw kind, het zgn.
LOVS, maken het overbodig om de Entreetoets af
te nemen.
Dit leerlingvolgsysteem volgt de kinderen 8 jaar
lang met behulp van een aantal (CITO)toetsen op
vaste momenten: de zgn. toetskalender. Elke
school binnen onderwijsgroep Spoenk hanteert dit
systeem. Het is een betrouwbaar middel dat een
beeld over meerdere jaren, op meerdere
vakgebieden geeft.
De Entreetoets daarentegen is een momentopname
om te bepalen welke hiaten er zijn bij de kinderen,
zodat ze evt. nog ‘gerepareerd’ zouden kunnen
worden.
Voor alle duidelijkheid: de entreetoets is geen
verplichting voor het basisonderwijs. Ook het
moment van afname kan zelf gekozen worden.
Daarnaast lijkt de entreetoets een middel om de
kwaliteit van de school te bepalen. De inspectie

echter, monitort alleen de resultaten van de
eindtoets en ‘inspecteert’ aan de hand van
standaarden (indicatoren ) op andere gebieden.
Het LOVS is leidend bij de bepaling van het
schooladvies en geeft een veel completer beeld
van de ontwikkeling van het kind. Het is een
verschil tussen een foto en een film.
Wat doen we dan met de eerder genoemde
hiaten?
Het moment van afname kon per school
verschillen. Er is geen verplichte datum waarop de
entreetoets centraal wordt afgenomen. De
uitslagen waren daarmee eigenlijk landelijk niet te
vergelijken. Voor die scholen die in april/mei de
toets afnamen, was de uitslag van de entreetoets
meestal pas in juni bekend. Het voorlopig advies
voor het Voortgezet onderwijs was aan het begin
van het schooljaar. Hierdoor was er nauwelijks
tijd om na een analyse een plan naar behoren uit te
voeren. In de vernieuwde procedure kan het
voorlopig advies in groep 7 gegeven worden.
A.d.h.v. de resultaten van de Cito toetsen (het
eerder genoemde leerlingvolgsysteem) kan veel
beter bepaald worden wat het kind nog nodig
heeft. Het is betrouwbaarder en gaat over een
langere periode (groep 1 t/m 8).
Aan de hand van de huidige manier van werken
kan gemakkelijker een bijstelling plaats vinden. In
oudergesprekken zullen de resultaten van de
toetsen en de trend in het LOVS besproken
worden vanaf M6. De M staat voor midden.
Dubbel toetsen
In de toetskalender van het LOVS worden ook de
zgn. M7 en E7 toetsen afgenomen. (M=midden
E=eind) Deze worden meegenomen in het LOVS
ter bepaling van het schooladvies. Wanneer ook
nog de entreetoets wordt afgenomen is dit in feite
dubbel op en niet nodig omdat het LOVS immers
een beeld over een (betrouwbaardere) langere
periode laat zien. ( de film i.p.v. de foto) Een goed
evenwicht tussen lestijd en het toetsen is van
belang, maar het mag niet doorslaan naar toetsen
om te toetsen, of zoals de inmiddels veel
gebezigde uitdrukking in het Engels: ‘Teaching to
the test.’
Verloren onderwijstijd en stress bij kinderen
Door het oefenen van de wijze van vraagstelling
en de inhoud van de vragen van de Entreetoets,
ging er veel tijd verloren die beter direct aan
onderwijs besteed had kunnen worden. Ook bij de
afname van 5 ochtenden, 2 meer dan de
eindtoets!!, werd veel gevraagd van de kinderen
en gold hetzelfde argument: 5 x3 ½ uur lestijd, die
anders besteed had kunnen worden. Ook merken
we in toenemende mate dat kinderen gestrest zijn
als ze zo’n toets moeten maken. Het advies van de

basisschool is dus gebaseerd op het
leerlingvolgsysteem , de sociaal emotionele
ontwikkeling en de werkhouding van uw kind. De
Cito eindtoets is vanaf voorjaar 2015 niet meer
van belang bij het bepalen van het definitieve
advies voor het voortgezet onderwijs. Dit
schooljaar is de uitslag van de eindtoets nog
slechts ondersteunend en is het LOVS leidend.
PODIUM
Een spetterend optreden van groep 5 en 6! De
leerlingen, leerkrachten en ouders hebben
genoten. De foto’s zijn te vinden op
http://www.paletopheusden.nl/fotoalbum

9610 67 t.n.v. Vereniging Ouderraad Het Palet
Contant: Het bedrag in een envelop aan de
leerkracht geven.(met naam, groep, termijn april,
mei)

07-05 Rochana Tentua
08-05 Dylaine Verwoert
09-05 Naomi van Kleef
17-05 Bartek Stasiak
22-05 Tess Kloots

Rick Schaap in groep 7

Agenda
4 mei dodenherdenking
4 mei
t/min
15groep
mei vakantie
Rick
Schaap
7
18 mei weer naar school
20 mei luizencontrole
21 mei Atletiek toernooi groep 5/6/7/8
22 mei penseelstreekje 17
27 mei pimpen plein

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage hebben we hard nodig om de
leuke dingen op school te blijven doen!! Sint,
Kerst, Pasen, toernooien, en nog vele activiteiten.
De automatische incasso zal in de 1e week van
mei geïncasseerd worden
Voor de mensen met incasso in 2 termijnen, is dit
het eerste deel.
Het tweede deel zal in de 1e week van juni
geïncasseerd worden.
SCHOOLKAMP
Wilt u bij het overmaken van het schoolkampgeld
het volgende vermelden: Naam, Groep,
Schoolkamp. De ouderraad kan dan makkelijk
zien waarvoor het geld is. Overmaken: Het bedrag
overmaken op rekeningnr.: NL 19 RABO 0331

28 mei praktisch verkeersexamen gr 8
24 t/m 26 mei Pinkstervrij

