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Belangrijke data 
20 december
Kerstviering op school
Middag alle kinderen vrij

6 januari
Start na de kerstvakantie

13 januari
Kinderen groep 1 vrij

30 januari 
Spelletjesmiddag unit 1

31 januari
Studiedag, alle kinderen vrij

3 t/m 14 febr.  
Leerreisgesprekken

17 febr. 
MR

18 febr. 
Buitendag groep 1-2

21 febr.
Carnavalsviering

UIT DE DIRECTIEKAMER:

Van de directie

Beste ouders/verzorgers,

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.
We sluiten deze feestelijke maand aanstaande vrijdagochtend sfeervol 
af met een herdertjestocht, een high-tea en tot slot een open podium. 
Aanvangstijden van de verschillende activiteiten vindt u terug op Klasbord.

Ook leest u in deze nieuwsbrief allerlei informatie die te maken heeft met 
de periode na de kerstvakantie.

En natuurlijk maken we als team van Kbs Effen graag van deze gelegenheid 
gebruik om u alvast een fijne vakantie met veel gezellige momenten toe te 
wensen! En natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar!
Tot in 2020!

Met vriendelijke groet, 

Ilona van Steen

In alle units staat voor een bepaalde 
periode (3 -5 weken) steeds een 
thema centraal. 

We proberen via verschillende ma-
nieren de inhoud, passend bij de 
thema’s, bij de kinderen onder de 
aandacht te brengen. 

Zeker bij de oudere kinderen op 
onze school is het zelf zoeken naar 
antwoorden op vragen horend bij 
het thema een vaardigheid die 
hierbij geoefend wordt. 

Maar graag zouden we de thema’s 
ook meer bij u als ouders, opa of 
oma of buurtbewoner van Effen 
onder de aandacht brengen. 

Want hoe leuk zou het zijn als er 
een “deskundige” uit onze school-
omgeving ons meer over een thema 
kan vertellen, laten zien of laten 
ervaren!

Vandaar dat we in de komende 
nieuwsbrieven steeds de thema’s 
van de verschillende units bekend 
maken. Weet u veel over een 

THEMA’S IN DE SCHOOL: 
 

GEZOCHT: DESKUNDIGE/TALENT M/V
(onderdeel van het) thema/ werkt 
u in een bepaalde sector / heeft u 
een hobby met raakvlakken binnen 
dit thema én vindt u het leuk hier 
de kinderen meer over te weten te 
laten komen, dan hopen we dat u 
het aan ons wilt laten weten. We 
kunnen dan kijken op wat voor 
manier we van uw deskundigheid 
gebruik kunnen maken.

De thema’s na de kerstvakantie zijn:

Unit 1: Techniek

Unit 2: Engels

Unit 3: Oude Egypte

Unit 4: Azië Oceanië

U kunt contact opnemen met 
school: 076 5145944, bij voorkeur 
na 14.30 uur 
of een mailtje sturen naar kbseffen_
info@inos.nl

We horen graag van u en hopen op 
een prettige en leerzame samen-
werking!

OUDERPORTAAL
Op onze school werken we met het 
administratie- en leerlingvolgsys-
teem Parnassys. 

Bij dit leerlingvolgsysteem hoort 
ook een ouderportaal. Dit ouder-
portaal biedt ons de kans om digi-
taal informatie te delen die voor u 
interessant is.  

Als school hebben we ervoor ge-
kozen om de volgende informatie 
zichtbaar te maken in het Parnassys 
Ouderportaal: leerlinggevens, rap-
porten, methodetoetsen en lande-
lijke toetsen. 

Omdat we merkten dat lang niet 
alle ouders van deze optie gebruik 
maken/ op de hoogte zijn brengen 
we dit in januari graag opnieuw on-
der de aandacht. 

U ontvangt dan informatie over 
het inloggen en een bijbehorende 
handleiding.



Op donderdag 5 december bracht 
Sinterklaas met zijn paard Ozosnel 
en twee pieten een bezoek aan 
onze school. 

Dat de start van deze ochtend 
anders was dan we hadden ver-
wacht, bleek al snel. De kinderen 
kregen  bij aankomst op school een 
pakje en mochten dit pas later in de 
speelzaal samen open maken.

Wat bleek… in de pakjes zaten kerst-
ballen, dennenappels, sierfruit, enz. 
En vervolgens mochten de kinderen 
buiten op zoek naar… paaseitjes. 

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is 
Maria Bezem, 
ik woon in 
O o s t e r h o u t 
met mijn man 
en twee zoons 
van 11 en 14 
jaar. 
Ik werk nu 
ongeveer een jaar voor het CJG 
Breda als wijkCJGer, met heel veel 

plezier en trots. Dat betekent dat 
ik de eerste vragen van de school 
en van de wijk ZuidWest oppak, en 
kijk hoe ouders of school het beste 
geholpen kunnen worden. 
Ik zal grote vragen doorzetten naar 
de Gemeente Breda omdat die de 
zorgaanbieders inzetten. Kleinere 
vragen kunnen we zelf oppakken 
bijvoorbeeld door coaching bij u 
thuis. 
Voor allerlei vragen rondom op-
voeden en opgroeien kun je bij het 

CJG terecht. 
Dat kan variëren van “mijn kind kan 
niet alleen spelen” tot “mijn kind 
lijkt niet gelukkig”. Altijd zullen we 
samen met u zoeken naar de best 
passende oplossing. 
U kunt mij op een dinsdag middag 
op de school tegenkomen, maar u 
mag me ook altijd direct mailen op 
maria.bezem@cjgbreda.nl. 
Het is ook mogelijk met het CJG te 
bellen via 0800-4440003.

SINTERKLAAS OP EFFEN

Het was al snel duidelijk dat Malle 
Pietje ook bij ons op school grapjes 
probeerde uit te halen. 

Sinterklaas en zijn pieten brachten 
een bezoek aan alle units en er 
bleken ook nog echte cadeautjes te 
zijn voor alle kinderen! 

Het laatste half uur van de ochtend 
had Sinterklaas zijn drukke agenda 
vrijgemaakt voor de jongste kin-
deren van Effen. Maar liefst 13 
kinderen met hun ouders, opa’s 

of oma’s kwamen hierop af! En 
ook deze kinderen ontvingen een 
cadeautje van de goedheiligman.

Om 12 uur hebben we met z’n 
allen de Sint en zijn pieten weer 
uitgezwaaid. 
We hopen dat hij ons volgend jaar 
weer een bezoek komt brengen!

Een speciaal woord van dank aan 
het sinterklaascomité van Effen dat 
deze activiteit mede mogelijk heeft 
gemaakt!



Twee keer per jaar (januari en juni) 
nemen we bij de kinderen van groep 
3 t/m 8 methode-onafhankelijke 
toetsen af, voornamelijk toetsen 
van Cito. 

De normale cijfers krijgt je kind 
voor de reguliere toetsen die 
horen bij de lesmethode, de zoge-
heten methodetoetsen. Deze me-
thodetoetsen zijn bedoeld om 
te controleren of de kinderen 
de lesstof beheersen. Ze zijn zo 
gemaakt dat het merendeel van 
de kinderen vrijwel alles goed kan 
maken. 

De toetsen van Cito willen een 
onderscheid maken tussen ver-

TOETSPERIODE JANUARI

schillende leerlingen. Door ook 
moeilijke opgaven in de toets op te 
nemen, krijgen de betere kinderen 
de kans om te laten zien wat ze 
kunnen. Het is dus moeilijker om een 
hoge Cito-score te halen dan een 
goed cijfer op een methodetoets.

De methodegebonden toetsen slui-
ten bovendien aan op de lesstof. 
Er worden precies díe kennis en 
vaardigheden getoetst die je kind 
in de weken eraan voorafgaand 
uitgelegd heeft gekregen en inten-
sief heeft geoefend. Deze informatie 
en kennis ligt dus nog vers in het 
geheugen. 

Cito-toetsen worden eens per 

halfjaar gehouden. Daardoor kan 
sommige kennis wat zijn weggezakt. 
Soms komen er ook dingen aan de 
orde die je kind helemaal nog niet 
heeft geleerd in de klas; de Cito-
toetsen lopen niet altijd helemaal 
parallel aan het aanbod in de 
lesmethodes.

Daarnaast kan de vraagstelling in 
Cito-toetsen de score beïnvloeden. 
Zo’n toets ziet er anders uit dan wat 
je kind gewend is en de leerlingen 
moeten zelf bedenken welke 
oplossingsstrategie ze moeten ge-
bruiken. Dat is soms best lastig, maar 
geeft de leerkrachten relevante 
informatie over de ontwikkeling 
en onderwijsbehoeften van de 
kinderen. 


