
Nieuws uit de MR  
We houden jullie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de MR. Zo hopen we een idee te 
geven van datgene waar we ons mee bezig houden☺️: 

✅ Samen met Margareth hebben we een analyse gemaakt van de sterkten en zwakten van de school, 
maar ook de kansen en bedreigingen. Deze input kan de school weer gebruiken voor het maken van hun 
nieuwe (verbeter)plannen. 

✅Vorige week hebben we met alle MR-en van Sophia Scholen (waar onze school onderdeel van is) 
meegedacht over het versterken van de samenwerking tussen de MR-en en met de GMR  
(de gemeenschappelijke bovenschools MR). 

Nationale Voorleesdagen/Voorstelling  
onderbouw maandag 23 januari 
 
Voorlezen brengt vrijwel altijd iets bijzonders, of 
je nu luisteraar of lezer bent; het schept een band, 
prikkelt de fantasie, zorgt voor rust en aandacht, 
plus nog veel meer. Naast het bevorderen van 
leesplezier, helpt het onder andere bij de  
ontwikkeling van taalgevoel en uitbreiding van de 
woordenschat en heeft daarmee invloed op de 
leerprestaties op school. Dus lezen wij zo veel en 
vaak als het maar kan voor op school. In het kader 
van de voorleesdagen staat een leuke activiteit 
gepland voor de kinderen van de onderbouw. 
Dankzij een ouder van twee leerlingen van onze 
school kunnen de onderbouwleerlingen maandag 
23 januari genieten van een voorstelling die  
gebaseerd is op het prentenboek van het jaar 
2023. Ook weer zoiets moois van boeken;  
voila .. een bron van inspiratie!  

Hoofdtelefoons 
 
Bedankt aan Music all in voor de sponsoring 
van 30 hoofdtelefoons aan de middenbouw! 
De juffen en kinderen zijn er heel erg blij 
mee! 

Afwezigheid Monique 
 
Onze intern begeleider Monique Swart is  
geopereerd en heeft enkele weken nodig om te 
herstellen. 
Annemieke (leerkracht OBA) is op maandag 
beschikbaar om diverse taken van haar over te 
nemen. 
 
Beterschap Monique 

Week 4/5/6 toetsperiode 
Maandag 6 februari studiedag, alle kinderen vrij 
Vrijdag 17 februari juffen/meestersdag en Carnaval 
Maandag 20 februari oudergesprekken 
Woensdag 22 februari oudergesprekken 
Vrijdag 24 februari studiedag, alle kinderen vrij 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie 

 

 



DaVinci in de middenbouw: De wereld in de toekomst 
 
In dit thema kijken we naar steden, zowel boven de grond als onder de grond. Hoe werkt onze  
riolering?  We leren over steden in de geschiedenis, over steden op verschillende plaatsen in de wereld 
en we zien overeenkomsten en verschillen. En we kijken hoe dieren samen leven in de natuur. Ook 
bestuderen we de wortels van planten, hun fundament waarmee ze stevig in de aarde staan.  
Verwonderingsvragen die je kunt stellen zijn: Hoe ziet jullie ideale stad eruit? Hoe leven de mensen 
daar met elkaar? Welke dieren wonen er? Wat is er aan natuur? Welke technieken kun je er zien en 
wat is hét vervoersmiddel van de toekomst? 

DaVinci in de bovenbouw: Grieken en Romeinen 
 
Dit thema beslaat de periode van 3000 v.C. tot 500 
n.C. We behandelen en bekijken veel mythologische 
verhalen en gaan in op de ontwikkeling van het  
wetenschappelijk denken en denken over  

burgerschap en politiek in de 
Griekse stadsstaat. Ook gaan we 
het menselijk lichaam goed  
bekijken, aangezien de Grieken 
dit erg belangrijk vonden en 
wordt de mens behandeld als 
voorbeeld van een zoogdier.  
De Olympische Spelen van de 
Oude Grieken worden  
vergeleken met die van nu en 
kijken we naar de Romeinse  
architectuur, uitvindingen  
en veroveringen. 

Toetsperiode  
 
Op Montessorischool Noordwijk werken we met Cito-toetsen, maar waarom doen we dat eigenlijk? 
Twee keer per jaar nemen we Cito-toetsen af. Dit gaat om toetsen die de vaardigheidsgroei meten.  
Bij deze toets meten we niet of een kind een bepaald doel beheerst. We meten de algemene vaardigheid 
van een kind. Het is een zogenaamde ‘normtoets’.  
Deze toetsen zijn bedoeld om de vaardigheidsgroei van leerlingen te kunnen meten over een langere  
periode. Er is dus geen directe verbinding met de les van morgen. Ze geven aan welke aanpak in eerste 
instantie voor de leerling de komende tijd het beste is.  
Zonder toetsinformatie is het voor een leerkracht lastiger een juiste aanpak te bepalen. Toch moeten we 
altijd scherp blijven op onszelf dat we niet in een toetscultuur terecht komen. Niet alles valt met een 
schaartje te knippen of met een lijntje te meten. En vaardigheden en resultaten zijn lang niet alles wat telt. 
Daarom doen we ons best om toetsen geen grote plaats te laten innemen in ons onderwijs. Want kinderen 
moeten vooral zichzelf kunnen zijn; kind!  
 
U hoeft uw kind niet voor te bereiden op de toets en ook niet gerust te stellen. Gewoon lekker  
naar school gaan en daar werkjes maken. Zo doen wij dat! 

 

 

 

 


