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Schooljaar feestelijk geopend 
In een heerlijk zonnetje hebben we het schooljaar geopend. Veel 
kinderen en hun ouders hebben de fietstocht gemaakt en op het 
plein werd geschminkt en op het springkussen gesprongen. Door 
omstandigheden werd dit jaar het eten niet verzorgd door Big Green 
Egg. Er was toch lekker eten, met dank aan de Boetzelaer voor de 
heerlijke saté. Ouderraad en hulpouders: bedankt voor jullie hulp!  
 
Nieuwe website 
Vrijdag is de nieuwe website van de school in gebruik genomen. 
Heeft u hem al gezien? Hij voldoet weer aan alle moderne eisen. In 
de loop van de tijd wordt hij steeds meer gevuld, ook met leuke 
foto’s. Er is een speciale afdeling voor de leerlingen met handige 
sites die helpen bij het leren. Neem regelmatig een kijkje! 
 
Groep 3 leest het woordje ROOS 
Toen de leerlingen van groep 3 het woordje ROOS leerden, werden 
zij verrast met een echte roos! De roos werd gegeven door BN 
Roses uit De Lier.  
 
Kinderboekenkraam 
Afgelopen jaren hadden we tijdens de kinderboekenweek een 
boekenkraam in de hal. Deze week werd bekend, dat Vingerling 
geen boeken meer kan leveren aan scholen voor boekenkramen. 
Op dit moment zijn wij bezig om op een andere manier invulling te 
geven aan de boekenkraam. U wordt later via een brief hierover 
geïnformeerd.  
 
 
 

 
Projectweek Feest! 
Op 1 oktober start de projectweek. Dit jaar sluiten we aan bij de 
kinderboekenweek, met het thema Feest! De leerlingen leren en 
werken tot 16 oktober in de middagen aan het project. De lessen 
aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, muziek, creatieve vorming, 
maar ook rekenlessen en taallessen worden omkleed door het 
thema Feest! U bent welkom op school om te kijken naar het 
resultaat op donderdag 16 oktober van 14.45 tot 15.45 uur. 
 
Aanpassing normering Cito-toetsen 
In januari/februari en in juni nemen wij Cito-toetsen 
(leerlingvolgsysteemtoetsen = LVS-toetsen) af bij de leerlingen. Met 
ingang van 2013-2014 heeft Cito de normering aangepast voor de 
toetsen Rekenen-Wiskunde, Begrijpend lezen en Spelling. De 
normering is aangepast, omdat de leerlingen vandaag de dag de 
LVS-toetsen beter maken dan een aantal jaren geleden. De oude 
normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een 
hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het 
voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te 
staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien 
bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de eindtoets ‘opeens’ 
blijkt dat uw kind gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de 
update van de normering komt u bij andere toetsen en het 
schooladvies niet voor verrassingen te staan. Uw kind kan nu niet 
ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is 
veranderd, is de waardering van zijn score. Voor een duidelijk en 
goed overzicht zijn de normen in het ouderportaal ook toegepast op 
eerder gemaakte toetsen. Daardoor kunnen de resultaten een 
ander beeld van uw kind geven dan voorheen. Voor meer 
informatie: www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Cito 
Volgsysteem primair en speciaal onderwijs > Achtergrondinformatie. 



Groep 8 op kamp 
Volgende week gaat groep 8 op kamp. We wensen de leerlingen en 
hun begeleiders veel plezier! 
 
Datum schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op dinsdag 26 mei. De 
datum op de schoolkalender klopt dus, maar in de schoolgids is een 
foutje geslopen. 
 
Studiemiddag 
Maandag 6 oktober heeft het team van De Nieuwe Weg een 
studiemiddag. Alle leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij. Naar 
aanleiding van het inspectiebezoek, gaan we aan de slag met 
aangegeven verbeterpunten. Aan bod komt het werken op 
verschillende niveaus in de klas, werken met vernieuwde 
groepsplannen en de resultaten van ons onderwijs. 
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