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Start nieuw jaar 

Allereerst wenst het team van de Waterhof u allen 

een gelukkig en gezond 2023. 

 

Toch hebben wij nog belangrijk nieuws voor u, 

vandaar deze nieuwsbrief. 

Talentmodules 

Het nieuwe jaar is met veel rekenplezier ingeluid! De 

kleuters zijn begonnen met het 100 dagen 

rekenproject en werken over getallen tot en met 100. 

Het belangrijkste doel van dit project is een goed 

begrip van de opbouw van ons 10-tallig systeem. 

 

In de groepen 3 t/m 8 zijn de sterkste rekenaars 

uitgekozen en zij gaan zich de komende weken 

voorbereiden op de Kangoeroewedstrijd die op 

donderdag 16 maart plaats zal vinden. Bij deze 

voorbereiding worden uitdagende rekenproblemen 

geoefend en uiteraard ook wedstrijdvragen.  

 

Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 die meedoen aan 

de First Lego League loopt de spanning op. Want op 

zaterdag 21 januari is het zover, dan gaan we aan de 

wedstrijd meedoen! We hebben de komende twee 

weken de tijd om de missies goed te programmeren 

en de presentatie van ons innovatieproject te 

perfectioneren. 

 

De Textiellessen van de Praktische Talentmodule 

Textiel waren een succes. De projecten zijn nog niet 

af en daarom zijn er wekelijks nog inloophalfuren op 

beide locaties zodat de handwerkproducten af komen. 

 

CITO Leerling in beeld 

Vanaf 16 januari a.s. nemen we in de groepen 3 tot 

en met 7 Cito toetsen af. Cito is continue in 

ontwikkeling. Met ingang van dit jaar is Cito vernieuwd 

en wordt ook de nieuwe naam Cito in beeld 

gehanteerd.  

 

Ten opzichte van de vorige versie zijn er veel 

vernieuwingen. Zo zijn de toetsen korter en de 

opgaven bij Rekenen-wiskunde minder talig, ofwel 

met minder tekst. In de nieuwe rapportages, de 

manier waarop we naar leerlingen kijken, ligt de focus 

op de groei en ontwikkeling van de leerling. 

 

Tot en met de middentoets van groep 6 nemen we de 

toetsen op papier af. Bij uitzondering kiezen we soms 

voor een digitale toets, bijvoorbeeld bij dyslectische 

leerlingen. 
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Vanaf eind groep 6 kiezen we voor digitale toetsen. 

De digitale toetsen passen zich aan naar het niveau 

van de leerling; na de startmodule krijgen de 

leerlingen een vervolgmodule op hun eigen niveau.  

 

Hieronder enkele voorbeelden uit de nieuwe toetsen, 

om u een beeld te geven. 

 

 

Rekenen-Wiskunde 

 

Voorbeeld groep 3: 

Welk getal is het kleinst. Zet een kruisje. 

 
Tom zet 5 borden in het rek, Peter zet 1 bord in het 
rek. Hoeveel borden zijn dat samen? 

 

De tekst van de verhaaltjessommen is aangepast met 

korte en duidelijke taal. 

Ook zijn er meer kale sommen opgenomen. In de 

nieuwe versie is de verdeling 50 % formele opgaven 

(kale sommen) en 50 % functionele opgaven 

(verhaaltjessommen). 

Iedere toets bevat 2 taken met 20 tot 30 opgaven per 

taak, hier staat 30 tot 45 minuten per taak voor. 

 

 

 

 

Taalverzorging 

 

Voorbeeld van dictee in groep 3: 

 

 
 
1. De leerkracht leest voor: “Kim draagt graag een 

groene rok. Schrijf op: rok”. 

2. De leerkracht leest voor: “In het donker ziet Tom 

een ster. Schrijf op: ster”. 

 

 

Bij de oude toetsen, werd alleen spelling en 

werkwoordspelling getoetst. Nu, in de nieuwe toetsen, 

maakt spelling vanaf groep 6 onderdeel uit van de 

Taalverzorging, waarbij ook aandacht is voor 

leestekens. 

Elke taak duurt 20 tot 30 minuten. 
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Begrijpend lezen 

 

Voorbeeld groep 4: 

 

 
 
Lees de zin met ■ ervoor.  
Waarom moet je de egel niet oppakken? 
○ dan bijt de egel 
○ dan word je vies 
○ dat doet pijn 
 
  
De teksten bij begrijpend lezen zijn afwisselend korter 

en langer. 

Er zijn verschillende opgaven: tekstopgaven, 

voorspelopgaven, opzoekopgaven, opgaven 

tekstvergelijking en evaluatie-opgaven. 

De opmaak van de opgaven sluit beter aan bij de 

belevingswereld van kinderen. 

Audio-ondersteuning voor dyslectische leerlingen 

(digitale versie) is beschikbaar. 

Iedere toets bevat 2 taken. Elke taak duurt 30 tot 45 

minuten. 

 

De opgaven voor de overige groepen zijn op dezelfde 

manier opgesteld, maar oplopend in moeilijkheid en 

aangepast aan het niveau van de betreffende groep. 
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Verrassing voor de 
groepen 

Iedere groep heeft als nieuwjaarscadeau een kist met 

beweegtussendoortjes gekregen. Het nieuwe jaar 

belooft dus weer een beweeglijk jaar te worden. 

 

 
 

Facebook en website 

Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op 

onze website en ons Facebook account te liken voor 

het laatste nieuws. 

 

 

 

www.cbsdewaterhof.nl 

Schoolvakanties/ 
studiedag 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023: 

 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede vrijdag + Pasen 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren  28 en 29 mei 2023 

Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

 

Studiedag schooljaar 2022-2023: 

 

Maandag 6 februari 2023 alle kinderen vrij 

Belangrijke data 

Schooljaar 2022-2023: 

 

Maandag 16 januari  Verkeerslessen 

groepen A3 (nog 1 

hulpouder nodig) en 

A4 (nog 2 hulpouders 

nodig). 

Vrijdag 10 februari Rapport 1 mee 

Vrijdag 24 februari Anders Leren Dag 

Donderdag 16 maart Kangoeroewedstrijd 

Woensdag 22 maart Open Dag 

http://www.cbsdewaterhof.nl/
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Dinsdag 28 maart Theoretisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Woensdag 29 maart De Grote Rekendag 

 

 

 


