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OBS de Zilveren Maan 
Ladderhaak 1 
2421 NK  Nieuwkoop 
Tel : +31 172 52 00 65 
Email : info@obsdezilverenmaan.nl 

 
Nieuwsbrief 16 februari 2023 

 

Van de directie 
 
Schooljaar 2022-2023 is al een flink eind op weg. De 
studiedagen stonden in het teken van Expliciete 
Directe Instructie en het analyseren van de 
opbrengsten tot nu toe. Tijdens de rapportgesprekken 
hoort u welke plannen er voor uw zoon/dochter 
eventueel zijn. Let u er op dat we zijn overgestapt op 
een andere, nieuwe, indeling in resultaten. Voorheen 
was dat in letters (A t/m E). Tegenwoordig worden op 
alle scholen (ook in contacten met het VO) de scores in 
Romeinse Cijfers vermeld: I t/m V waarbij I de hoogste 
score aangeeft en V de laagste. Het is niet zo dat een C 
altijd overeenkomt met een III score, de normering is 
aangepast. Het kan dus zijn dat uw zoon/dochter altijd 
een B scoorde en dat dit nu een III is geworden. In het 
voorblad bij het rapport wordt dit nader toegelicht. 
Naast alle toetsen is er ook oog voor ontspanning. 
Voor de leerlingen staat deze vrijdag met het 
verkleedfeest een feestelijke dag op het programma 
en begin maart worden de groepen 3 tot en met 8 op 
het sportieve vlak uitgedaagd in de basketbal-clinics. 
Groep 8 is alweer aan de voorbereidingen begonnen 
voor de Cito Eindtoets. 
 
Verder leest u in deze nieuwsbrief hoe u het AVG 
toestemmingsformulier kunt invullen (of wijzigen) en 
vestigen we graag de aandacht op een interessante 
ouderinformatieavond 13 maart. Noteert u de datum 
vast? Wij hopen op een mooie opkomst!  
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OR begroting en Jaarverslag 
OR bericht 
 
De Ouderraad heeft het jaarverslag over afgelopen schooljaar en de begroting van dit jaar 
afgerond. De stukken zijn goedgekeurd door de MR en directie en we delen ze graag met u. (klik 
op de link)  
 
Bedankt nog voor al jullie ouderbijdragen! Zonder deze steun konden wij de activiteiten niet doen 
voor de kinderen! Na het schoolreisje en het sinterklaas- en kerstfeest heeft de OR onlangs weer 
vergaderd. Binnenkort leest u meer over alle leuke activiteiten die dit schooljaar nog op de 
planning staan. 
 
Heeft u vragen over onze inkomsten, uitgaven of activiteiten?  
Laat het ons weten door een van de OR-leden persoonlijk aan te spreken of een mail te sturen 
naar:  or-zilverenmaan@morgenwijzer.nl 
 

Even voorstellen Kim van der Jagt 
 
Onderwijsassistente groep 3 en 4 
Mijn naam is Kim van der Jagt en ik ben 43 jaar. Ik kom uit Alphen aan 
den Rijn,  ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen (22,20 en13 jaar). 
Ik ben de nieuwe onderwijsassistente voor de groepen 3 en 4.  
 
Twintig jaar lang ben ik gastouder geweest en hoe leuk ik dat ook 
vond, het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb net mijn diploma 
voor onderwijsassistente gehaald en nu werk ik op dinsdag en 
donderdag op de Zilveren Maan. Het is een vrij grote school, dus ik 

ben nu bezig met proberen zoveel mogelijk namen te onthouden       
Op maandag en woensdagochtend werk ik op de Jenaplaneet. In mijn vrije tijd lees ik graag een 
boek of maak een puzzel, maar ook op vakantie gaan doe ik graag! 

Wat doen we tijdens de studiedagen? 
 
Op deze voor de leerlingen vrije dagen verdiept het team zich in tal van zinvolle zaken die een 
impuls geven aan de kwaliteit van ons onderwijs. Afgelopen vrijdag en maandag stond de jaarlijkse 
evaluatie van de onderwijsresultaten op het programma. In vaktermen: ‘opbrengsten’. Daar gaat 
veel werk aan vooraf. Leerkrachten en IB’ers verzamelen veel gegevens. Belangrijk zijn de 
uitslagen van de Cito-toetsen waar de kinderen de afgelopen periode aan hebben gewerkt. Maar 
ook het beeld van resultaten bij niet methode-gebonden toetsen, de sociale en emotionele 

https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/544510/OR%20Jaarverslag%202021-2022.pdf
https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/544511/OR%20begroting%202021-2022.pdf
mailto:or-zilverenmaan@morgenwijzer.nl
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ontwikkeling en de observaties van de leerkrachten en RT’ers die met de kinderen werken, spelen 
een belangrijke rol. Op de studiedagen worden alle gegevens geëvalueerd. Daarbij kijken we of we 
op koers liggen, analyseren we welke leerlingen extra aandacht nodig hebben en op welke manier. 
Tevens evalueren we of de aanpak voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben de afgelopen 
periode zijn vruchten heeft afgeworpen.  
 
Rapport 
Al deze gegevens en analyses worden verwerkt in het rapport en zijn belangrijk voor het gesprek 
op de (verplichte) ouderavonden. Voor groep 3 t/m 7 vinden deze plaats op 21 en 23 februari. 
Groep 8 ouders worden voor een adviesgesprek uitgenodigd op 20, 21 of 22  februari. U ontvangt 
binnenkort een uitnodiging van de leerkracht. 
 
We blijven doorontwikkelen 
Studiedagen zijn bij uitstek ook geschikt om focus aan te brengen op een specifiek onderwerp. Dit 
keer was een deskundige uitgenodigd die gespecialiseerd is in de EDI- aanpak (Expliciete Directe 
Instructie). De EDI aanpak wint steeds meer terrein in het primair onderwijs.  

 
Hoe ziet een EDI-les eruit? 
Tijdens een EDI-les verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen. Op 
hoofdlijnen komt de aanpak neer op: 'Ik doe het voor, we doen het samen, jij doet het zelf'. De 
fase van het samen oefenen onder begeleiding slaat de brug tussen instructie en zelfstandige 
verwerking. Om optimaal te leren, is deze fase onmisbaar.  

Cito Proeftoets  
 
Na de Cito toetsen voor alle leerlingen afgelopen tijd is het nu de beurt aan groep 8 
om zich goed voor te bereiden op de Eindtoets. Deze week wordt bij alle groep 8-
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leerlingen de proeftoets afgenomen. Leerlingen wennen aan de manier van vragen, aan de 
hulpmiddelen en leren beter inschatten hoeveel tijd er nodig is om de toets af te krijgen.  
Tussen 17 April en 12 Mei wordt, verspreid over drie dagdelen, de Cito Eindtoets afgenomen. 

Verkleedfeest 
 
Vrijdag 17 februari is het feest, verkleedfeest of 
ook wel voorjaarsfeest genoemd.  ’s Ochtends 
wordt er nog gewerkt, maar daarna verrassen we 
de kinderen met allerlei leuke activiteiten per 
bouw. We vragen u de kinderen al verkleed naar 
school te sturen. Dat scheelt verkleden en veel 
tassen op school. Kinderen in de bovenbouw 
mogen  zich zich ook op school omkleden.  We zijn 

zeer benieuwd naar de zonnige en vrolijke creaties en verheugen ons op een heel gezellig feest! 

Basketbal Clinic 
Van 6 tot en met 9 maart staat de Basketbal Clinic voor de 
groepen 3 tot en met 8 op het programma, verzorgd door 
Novo Stars. Tijdens de clinics oefenen de kinderen in hoog 
tempo alle basketbal vaardigheden. Dribbelen, passen, 
scoren etc. Maar de training is veel meer dan dat. We werken 
aan ritme, samenwerking, communicatie en wie weet nog 
meer… 

AVG-toestemmingsformulier  
 

Vorige week hebben we alle ouders die nog niets 
hebben ingevuld op het AVG-toestemmings-
formulier een herinnering gestuurd.  
Dit formulier is geïntegreerd in het ouderportaal. 
U kunt zelf veranderingen doorvoeren als u dit 
wenst. Wij ontvingen van een enkele ouder het 
bericht dat de link in deze herinnering niet te 
openen was. Hoe u dit formulier invult leggen we 
hieronder uit. 

Aan het begin van het schooljaar en halverwege herinneren we ouders graag aan de mogelijkheid 
dit formulier in te vullen als dat nog niet is gedaan, of te updaten indien nodig. Dat is nodig omdat 
een kleine 50% van de ouders nog niet heeft gereageerd.  
Voor elke leerling is er een apart AVG-toestemmingsformulier. Heeft u drie kinderen bij ons op 
school zitten, dan zijn er ook drie AVG-toestemmingsformulieren die ingevuld moeten worden.  
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Hoe opent u het AVG-toestemmings-
formulier voor uw kind? 
U logt in op de website van het 
ouderportaal vanachter een 
computer. Eventueel kunt u ook 
vanuit de app op uw telefoon onder 
uw account klikken op de knop ‘Open 
web-portaal in browser ‘. U klikt 
vervolgens in de browser op uw 
account (rechtsboven in het scherm) 
en u kiest voor de optie ‘Mijn Privacy’. 
Er verschijnt dan een pop-up-scherm 
waarin u onderin voor het AVG 
toestemmingsformulier voor uw kind 
kunt kiezen. U hoeft dan alleen nog 
maar de vragen te beantwoorden, of 

te wijzigen, en het formulier op te slaan. Onder de kolom “Ingediend” kunt u zien wanneer u het 
formulier voor het laatst heeft bijgewerkt, of nog niet heeft ingediend. Wij vinden het belangrijk 
dat het voor ons exact duidelijk is waar u toestemming voor geeft en waarvoor niet. Uw respons 
wordt zeer op prijs gesteld.  

Turkije – Syrië Actie 
 
Na alle vreselijke berichten rondom de aardbeving in Turkije en Syrië, willen wij als school graag 
een steentje bijdragen, door geld in te zamelen voor de slachtoffers van deze ramp middels een 
flessenactie. De kinderen kunnen de statiegeldbonnetjes bij de leerkracht inleveren. Eind van elke 
week wordt bekeken hoeveel geld er is ingezameld en dit wordt door jullie leerkracht gedeeld via 
het ouderportaal. Wij hopen op deze manier een mooie donatie te kunnen doen aan Giro 555.   
 
De actie zal starten op vrijdag 17 februari en duurt tot vrijdag 17 maart. 

13 maart Ouderinformatieavond 
 
Spreker Kees van Overveld hebben we uitgenodigd om voor u goed uiteen te zetten wat sociaal 
emotioneel leren inhoudt en wat dit betekent voor uw kind. Een zeer belangrijk thema, want het 
hangt nauw samen met het welbevinden van kinderen, de sociale ontwikkeling, hoe we omgaan 
met elkaar en hoe we omgaan met stress en emoties. Leerlingen die hier een goede balans in 
vinden, voelen zich gelukkiger en presteren beter. Wij vinden het daarom van belang dat we u als 
ouders hier zo goed mogelijk bij betrekken. De uitnodiging volgt nog, maar reserveert u alvast de 
datum in uw agenda? 
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Reminders  
• Vrijdag 24 februari zijn de leerlingen vrij. 

• Maandag 13 maart Ouder informatieavond met Kees van Overveld 
 
 

13 maart 
20:00 – 21:30 uur 


