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IEP LVS 
Dit schooljaar zullen wij geen gebruik meer maken van het leerlingvolgsysteem van CITO, 
maar van IEP. Alleen voor groep 7 bekijken we nog of we de entreetoets gaan afnemen en 
of groep wel de laatste M8 CITO LVS toetsen gaat maken. 
Afgelopen jaar heeft groep 8 al de IEP eindtoets gemaakt en de ervaringen hiermee waren 
heel positief. De leerlingen vonden dit een prettige manier van toetsen. De missie en visie 
van IEP op toetsen van leerlingen past helemaal bij onze missie en visie. De toetsen zullen 
digitaal afgenomen gaan worden, zodat de resultaten heel snel beschikbaar zijn voor de 
leerkrachten. Na de toetsen zullen er ook steeds meer gesprekken met leerlingen over het 
toetsresultaat zijn. Zo krijgt de leerling sneller en beter inzicht in zijn of haar ontwikkeling. 
Ook willen we dmv deze manier van toetsen en gesprekken voeren de eigen 
verantwoordelijkheid van leerlingen de komende jaren vergroten. Op 12 december hebben 
wij na school een studiemoment over IEP. Als het nodig is, zullen we u via FIEP uitgebreider 
op de hoogte brengen. Tijdens het 2e oudercafé op 17 december zal Emile u praten over 
IEP en meer laten zien over het IEP LVS. Dit zal dan in het lege kleuterlokaal zijn, omdat we 
dan het digibord kunnen gebruiken. 
 
TSO medewerkers gevraagd 
We zijn per direct op zoek naar vaste TSO medewerkers voor de dinsdag en donderdag. Dit 
kunnen ook meerdere mensen zijn, zodat u niet iedere week hoeft. Daarnaast kunnen we 
altijd medewerkers gebruiken die op de invallijst willen staan.  
De TSO wordt van 11:30-13:00 gedaan. Hier ontvangt u een vrijwilligersvergoeding voor van 
€9,- per keer.  
U kunt zich persoonlijk aanmelden bij Joke Groes of via de mail jokegroes@sarkon.nl 
 
Koptelefoons 
We werken sinds een paar jaar steeds meer met Chromebooks. De software die we 
gebruiken maken ook veel gebruik van geluid. We hebben dan ook besloten om voor alle 
leerlingen eenmalig een eigen koptelefoon aan te schaffen. Als de leerlingen hier netjes mee 
omgaan, dan hebben de koptelefoons een lange levensduur. Als de koptelefoons stuk gaan 
dan verwachten we dat de leerlingen zelf een nieuwe koptelefoon meenemen. Zonder 
koptelefoon is het namelijk niet mogelijk om optimaal gebruik te maken van de 
Chromebooks, omdat dit een herrie geeft in de klas. 
 
Kledinginzameling 
Sinds dit jaar wordt er geen kleding meer opgehaald bij onze school, omdat we te weinig 
verzamelden en de kosten van het ophalen hoger waren dan de opbrengst. U kunt de 
kleding voortaan op andere plekken inleveren. Let u op diverse berichtengevingen in de 
dorpen. Onze collega school De Mient heeft 2x per jaar een Bag 2 School actie. De 
najaarsactie is net afgerond. Straks in het voorjaar is er weer een mogelijkheid. 
 
Muzieklessen van Winkels Harmonie 
Spelen op blokfluit en slagwerkinstrumenten, zingen dansen en genieten van muziek. Vanaf 
31 oktober zijn de lessen voor kinderen uit groep 3 en 4 weer gestart. Meer informatie? Kijk 



op de flyer bij de ingang van "De oude Boomgaard" of neem contact op met De harmonie via 
toettiwinkelsharmonie@hotmail.com of 06-52881445 
 
Sint instuif bij het klooster 
Komende maandag krijgt uw zoon of dochter een flyer mee over Sinterklaas in het klooster. 
Dit evenement staat los van de normale intocht, die er ieder jaar is in Nieuwe Niedorp en 
Winkel. Het klooster wil graag meer verbinding met dorpen en hoopt dat onder andere op 
deze manier te bereiken. 
 
Woont er iemand in het park? 
Deze week hoorden we van de kinderen dat er iemand in het park zou rondlopen en zelfs 
ook slapen. Wij hebben het deze week scherp in de gaten gehouden en niemand gezien. De 
wijkagent Bas Dirkmaat is op de hoogte gebracht en heeft ook niemand gezien. Afgelopen 
periode heeft er wel een keer een Poolse mevrouw in de container geslapen ivm haar 
thuissituatie. Dit heeft Joke Groes gehoord van de oudere jeugd die 's avonds vaak in 
container te vinden is. 
We merken dat kinderen dit aan de ene kant heel interessant vinden en het verhaal steeds 
groter maken, dan het werkelijk is en aan de andere kant het heel spannend of eng vinden. 
De kinderen mogen niet bij de container en de bosjes erachter komen. De afspraak is altijd 
al dat ze tussen de dikke bomen op of om het middenterrein blijven. 
We blijven de situatie goed in de gaten houden. 
 
Tiny Forest plant dag 
Op woensdag 13 november wordt het Tiny Forest geplant. Groep 6 van De Mient en de 
groepen 5 van de SAS zullen hierbij helpen. De tijd voor het planten tijdens schooltijd is te 
kort om alle kinderen te laten helpen, dus hebben de directeuren besloten dat alleen deze 
groepen gaan planten. Na 13:50 is het vrij aan een ieder die het leuk vindt om te helpen bij 
de aanleg van het Tiny Forest. U kunt zich dan melden bij de mensen die het aanleggen. 
Om 11:00 uur wordt de eerste boom geplant door de wethouder. Daarna gaan de leerlingen 
tot ongeveer 12:15 uur aan het werk. Men verwacht rond 15:30 klaar te zijn. 
 
Extra aanvraagmogelijkheid reisdocument in Wieringerwerf en Nieuwe Niedorp 
Door de naderende zomervakantie is het extra druk met het aanvragen van reisdocumenten. 
Daarom organiseren we extra aanvraagmomenten. Op dinsdag 26 november 2019 kunt u 
van 17.00 tot 21.00 uur op afspraak terecht in de Cultuurschuur aan het Loggersplein 1 in 
Wieringerwerf. Op dinsdag 03 december 2019 kunt u van 17.00 tot 21.00 uur op afspraak 
terecht in de Brede School ‘De RKBS Sint Antonius’ aan De Meet 1 in Nieuwe Niedorp. Op 
deze locaties heeft u de mogelijkheid om een identiteitskaart, paspoort en/of rijbewijs aan te 
vragen. U kunt alleen op afspraak terecht. Die kunt u telefonisch maken via 088- 321 5000 
maken. U betaalt tijdens deze afspraak via een mobiel pinapparaat 
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LET OP: een spoedaanvraag is niet mogelijk! 
Wat moet u meenemen?  
● Alle geldige en/of verlopen paspoorten, identiteitskaarten en/of rijbewijzen. 
● Een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen.  
● Uw pinpas! 
 

Voor het aanvragen van een identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar en voor het 

aanvragen van een paspoort voor kinderen onder de 18 jaar heeft u het volgende nodig:   

● alle geldige en/of verlopen paspoorten en identiteitskaarten van uw kind; 
● een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen; 
● een schriftelijke toestemming nodig van beide ouder(s) die het gezag heeft/hebben.  
 
 
Het toestemmingsformulier kunt u vinden op  www.hollandskroon.nl. In de zoekbalk typt u 
‘toestemmingsverklaring’ in. Download het formulier, print het uit, vul het in en neem het mee 
naar de afspraak; 
● een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van beide ouders of 

voogden.  
● Als een van de ouders niet meekomt, mag u ook een kopie van het identiteitsbewijs 

meenemen mits u op hetzelfde adres woont; 
● het kind moet zelf bij de aanvraag aanwezig zijn; 
 
Meer Informatie vindt u op www.hollandskroon.nl. 
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