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Vrijdag 23 december zijn alle kinderen van de groepen 1/2 vrij en zijn alle 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 om 12.00 uur uit.  

 

 

 

 

Kerstdiner donderdag 22 december, tijden aangepast! 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Zoals eerder vermeld vieren we donderdag 22 december het kerstfeest, met als 

van ouds aan het begin van de avond, een kerstdiner.  

Bij het vermelden van de tijden is er een foutje ingeslopen, de juiste tijden zijn: 

 

Diemewei (hoofdgebouw) van 17.45 uur tot 19.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. 

De Brink van 18.00 uur tot 19.15 uur. Inloop vanaf 17.45 uur. 

  

Donderdagochtend 22 december om 8.30 uur mogen alle kinderen een bord, bestek en 

beker (voorzien van naam) in een plastic tas mee naar school nemen. Inmiddels zijn er al 

vele handjes aangevinkt in Parro voor de verschillende gerechtjes. Als uw kind een dieet 

of aanpassingen nodig heeft, is het verstandig dat u zelf zorgt voor een alternatief 

gerecht/menu en eventueel drinken. 

 

Vanuit de Ouderraad wordt er voor elke klas gezorgd voor aankleding van de tafel en 

servetten. Ook wordt er voor suikervrije limonadesiroop gezorgd. 

  

Ook voor de ouders is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 

iets te drinken op de gezellige feestdagen die komen gaan. 

U bent tussen 17.45u en 19.15 uur van harte welkom in De Brink. 

Vanuit de Brede School zal er voor iets lekkers (te drinken) worden 

gezorgd. Ook Het Kerkeveld Orkest zal aanwezig zijn. 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne voorbereiding op de 

feestdagen toe. 

 

 

Groet, de kerst-werkgroep; 

Audrey, Kelly, Anke, Romy, Stefanie (OR), Wim (OR) en Roel 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trinoom.nl/
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Informatie voor ouders over het verstrekken van leerlinggegevens uit het  

CITO-leerlingvolgsysteem voor het Nationaal CohortOnderzoek  

 

Beste ouders / verzorgers, 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LVS) gegevens over de schoolresultaten van de 

leerlingen vast om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Daarnaast zijn gegevens van 

belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording 

naar bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige gegevens over resultaten van ons 

onderwijs zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Met de anonieme resultaten 

van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van onze school en andere scholen in kaart 

worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel 

Nederland. 

 

Voor het doel van wetenschappelijk onderzoek gaat onze school de resultaten van de taal- en 

rekentoetsen verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het CBS 

bewerkt de gegevens zodat ze voor onderzoekers niet meer herleidbaar zijn tot een persoon 

(pseudonimiseren) en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving 

beschikbaar voor de onderzoekers van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 

(www.nationaalcohortonderzoek.nl). 

 

Het NCO gaat ons twee keer per jaar een leergroeirapportage sturen. Daarin vergelijkt het NCO 

resultaten van onze leerlingen met die van vergelijkbare scholen. Zo kunnen wij de kwaliteit van 

ons onderwijs analyseren en verbeteren. Het NCO verzamelt informatie van scholen in heel 

Nederland, voor wetenschappelijk onderzoek en voor onderwijsverbetering. Zo werken we samen 

aan goed onderwijs voor iedereen.  

 

Welke gegevens worden gebruikt? Voor onderzoek naar de leerontwikkeling van onze 

leerlingen gebruikt het CBS gebruikt de schoolgegevens over de LVS-taal- en rekentoetsen. Voor 

de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook ‘identificerende gegevens’ worden meegeleverd. 

Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Het gaat hier om het BSN-nummer, onderwijsnummer, 

geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende 

gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van NCO. Na koppeling worden deze 

gegevens vernietigd. Het CBS slaat deze onderwijsdata in een veilige omgeving op. Ook zorgt het 

CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.  

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de 

rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare 

publicaties zijn leerlingen of scholen nooit te herkennen. De verwerking van persoonsgegevens 

vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de 

strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.  

 

Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen het gebruik en de 

verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school 

zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet naar het CBS gestuurd worden. U stuurt dan 

uiterlijk 15 februari 2023 een mail naar trinoom.administratie@kansenkleur.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

Hans Velvis  

http://www.cbs.nl/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
mailto:trinoom.administratie@kansenkleur.nl
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Kinderboekenweek en Bruna Spaar Actie 

 
Tijdens de Kinderboekenweek, heeft 

elke klas vanuit de Ouderraad al een 

mooi boek gekregen. Daarnaast zijn 

er door jullie heel veel kassabonnen 

gespaard!  

 

Afgelopen week hebben we dan ook 

heel wat nieuwe boeken gekregen 

voor de schoolbibliotheek. 

 

Hartelijk dank aan de Bruna en 

iedereen die mee gespaard heeft! 

 
 

 

 

Voorleeskampioen 

 
De afgelopen weken hebben de leerlingen 

van groep 7, 8 en 7/8 gekeken en geluisterd 

naar de 4 school-finalisten van de 

voorleeswedstrijd. In een filmpje werd er 

voorgelezen door Pleun Wellens, Mirre de 

Bruijne, Fiene Cremers en Annemijn Engel. 

 

 

 

Nadat de stemmen geteld waren, bleek Mirre de Bruijne de 

meeste stemmen gekregen te hebben. Daarmee is zij onze 

schoolkampioen en mag zij in februari de Trinoom 

vertegenwoordigen in de Wijchense Finale.  

Mirre las voor uit het boek; “De gouden kokosnoot” van schrijfster 

Tosca Menten.  

 

We wensen Mirre veel succes bij de vervolgrondes! 

 

 

 

 

 

• Gevonden voorwerpen 

 

De kerstvakantie is in aantocht en ook nu zijn er weer diverse voorwerpen gevonden.  

Mocht u willen kijken of er iets van uw kind tussen zit, dan kan dat tot donderdag 22 

december. Daarna zullen wij de gevonden voorwerpen weer schenken aan Vraag en 

Aanbod.  

 

Op de locatie de Brink, kunt u de gevonden voorwerpen vinden bij de paarse bank in de 

hal. 

Op de locatie Diemewei, kunt u de gevonden voorwerpen vinden in de grijze ladekast in de 

hal van de hoofdingang.   
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Herhaling Goede Doelen Actie Kerst 

 

Inmiddels is er al best wel wat mee naar 

school genomen voor de Voedselbank en  

St. High Hopes. Waar voor alvast; bedankt! 

 

Zoals eigenlijk ieder jaar houden we ook dit jaar een goede doelen actie tijdens de 

kersttijd. We verzamelen weer producten voor de Voedselbank en stichting High Hopes.  

Tot en met donderdag 22 december staan er in de klassen kratten waar producten 

(houdbaar eten & drinken, noodzakelijke verzorgingsproducten en schoonmaakspullen) in 

verzameld kunnen worden.  

 

Voor verdere informatie zie ook de nieuwsbrief van vorige week 

en/of de volgende links; 

https://voedselbankwijchen.nl 

https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-

277663689390599/ 

     https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/ 

 

Alvast bedankt, ook namens de Goede Doelen, de werkgroep; Goede Doelen-Kerst. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wijchen schaatst presenteert 

Twee kindermiddagen in de kerstvakantie voor 6-12 jarigen 

Onder leiding van ROC studenten spelen de kinderen allerlei spelletjes op het ijs. Je kan 

een parcours afleggen, punten verdienen en wie weet ligt er nog wel een prijsje voor je 

klaar!  

Wanneer:  28 december en 4 januari  

Hoe laat: 13.00-15.00 uur 

Prijs: €3,- 

Meld je dus snel aan want vol= vol! 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: judithvd_linden@hotmail.com 

 
 
 
 

     

 

 

https://voedselbankwijchen.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.facebook.com/Stichting-High-Hopes-277663689390599/
https://www.instagram.com/stichting_high_hopes/
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