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AGENDA

VERJAARDAGEN

26 februari –
6 maart
Voorjaarsvakantie
7 maart
10 maart
14 maart
25 maart
21 maart
4 april

Pluto Meespeelproject op
school
Jupiter Avatar
OV-kaart mee!
Pluto Meespeelproject op
school
Jupiter Repetitiebezoek Amare
OV-kaart mee!
Pluto Meespeelproject op
school
Pluto Meespeelproject Amare
OV-kaart mee!

22 maart

Damin

2 april
8 april
9 april

Philine
Juf Irma
Mellina
Juf Semra
Hein

11 april

Rockster in Beatstad
Op maandag 14 februari brachten Pluto en Mercurius een bezoek aan het
bekendste poppodium van Den Haag: PAARD! De kinderen maakten kennis
met een echte coverband, de instrumenten, techniek en alles wat er nog
meer komt kijken bij een optreden. En daarna… mochten ze zelf het
podium op! Sommigen namen heel stoer het voortouw en staken de rest al
gauw aan met hun enthousiasme (zelfs de juffen lieten zich verleiden om
mee te zingen). Hieronder wat foto’s van een leuke muzikale ochtend!
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Boek van de maand
Het boek van de maand is deze maand van Jasmijn. Jasmijn heeft Winterhuis Hotel van Ben Guterson
gelezen. Hieronder haar boekpromotie:

2

HET OPEN VENSTER • INFO

Verslag van de citoweek door Pluto
“Cito open venster!!!!!!!!!!!!!!!!
“Maandag: We kwamen op school we
gingen zitten op onze plek en gingen
even nog heel even kletsen. Om 08:30
gingen we rekenen toen moest juf
Elsbeth uit zoeken waar de kinderen
van Pluto heen moesten. Toen gingen
de anderen helft rekenen. En de
anderen gingen in snappet werken.
Toen gingen we pauze houden. En
toen gingen we eten. En daarna
gingen we naar buiten. En toen gingen
we lummelen.toen gingen we naar
binnen. En toen gingen we begrijpend
lezen. toen kwam er een tekst over juf
lalitha.”(Gabriël, Thomas, Willem)
“Citoweek
Ik ga jullie in het kort vertellen: het is
eigenlijk een normale dag, maar dan met
cito zoals je ziet in het eerste stukje leest
dan hoor je wat er allemaal speelt. Maar
wat ik het leukst vond is de verjaardag van
de juf.
Hoe gaat de dag van ons, we moeten eerst
altijd alles doornemen wat we gaan doen,
vaak hebben we dan rekenen cito dat vind
ik toevallig het leukste dan hebben we
begrijpend lezen daar moet je super goed
op letten dat is wel leuk want we doen het
bijna met de hele klas dan hebben we
spelling cito dat is een klein toets met
woorden en dan hebben we werkwoord
spelling daar ben ik het slechts in hen
natuurlijk hebben we ook pauze tussendoor
en als we alles hebben gemaakt gaan we of
film kijken of weerwolven of knutselen
Leuke weetjes over deze week we krijgen
schokoladen melk en dat was super leuk
De juf was jarig en toen gingen we bingo
spelen en ik won een stressbal en dat was
ook leuk en we gingen koekjes versieren en
dat was leuk ik hoop dat je het leuk
vindt” ((Mila H.)

Yrsa (11) en Madelon (12) hebben hun verhaal gedeeld over
hun cito. Deze week was niet normaal het zat vol met cito’s.
Hoe werkt cito:
je pakt eerst met spullen daarna ga je naar een klas en daar
werk je op je niveau de juf leest voor jij maakt het.
Rekenen:
taak 1 was heel makkelijk maar bij taak 2 werd het al
moeilijker en taak 3 nog moeilijker en taak 4 het zelfde als
taak 3.
Spelling:
cito spelling viel best wel mee en het leek op een dictee de
juf zegt een woord jij schrijft het op.
W.w.spelling:
je moest vaak denken aan het ‘t-x kofschip denken en of het
v.t was of t.t was.
Begrijpend lezen:
je had een tekstboekje en een antwoordenboekje het was
gwn op je niveau niet te moeilijk niet te makkelijk.”

“Hoe werkt cito?
Cito week is een week dat je cito`s maakt
een cito is juist een toets om te zien welk
niveau je zit
En een niveau is juist dat je kunt zien wat
vind ik nog lastig en wat vind ik niet zo
lastig en de
Juffen willen dus zien wat je nog moeilijk
vind en wat je niet zo moeilijk vind
Soms kom je zelfs wel 1 groep hoger te
zitten of een half niveau
En de cito`s kunnen ook heel leuk zijn
bijvoorbeeld bij begrijpend lezen
Daar heb je juist verhaaltjes in de cito ook
verhaaltjes over juf lalitha
En je kunt lekker luisteren.”(Duco)
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“Onze cito week:
Philine (10): ik vond rekenen best
goed gaan maar soms lastig
Jasmijn (11): ik vond rekenen best
goed gaan maar soms niet gaat
Philine (10): ik vond spelling best
makkelijk
Jasmijn (11) : ik vond spelling prima
gaan maar soms lastig
Philine(10): ik nieuwsbegrip beste
makkelijk maar soms lastig
Philine (10): ik vond
werkwoordspelling prima gaan maar
soms moet je goed nadenken
Jasmijn (11):ik vond
werkwoordspelling ook best makkelijk
maar soms niet.”

“Hoogtepunten & laagtepunten cito week
Eerst wat info:
Deze week hebben wij keihard gewerkt aan de cito.
En hier een overzicht van de hoogtepunten en de
dieptepunten.

“Maandag:
Ik kwam gewoon naar school. Net
zo als andere kinderen. Toen ik
ineens hoorde DAT WE CITO
HEBBEN!!!!! Mijn leven was kapot.
Maar gelukkig was het niet zo
drukke dag.
-Cito spelling
-Pauze
-Cito Begrijpend lezen
-Pauze
-Gymmen
-Naar huis.” (Lilly)

“De cito week op het open venster
Wanneer
Je had de cito´s op maandag tot met
donderdag. In de ochtend tot de lunch maar in
de middag had je geen cito´s
Waar
Je moest naar de klas van je niveau. En daar
zat je met je kinderen vaar je altijd zit maar er
zaten ook andere kinderen bij
Leuke dingen in de cito week
Op dinsdag hadden pluto een feestje. Want juf
Elsbeth was jarig op 30 december maar we
hadden het gevierd op 31 januari. “ (Jolie)

Hoogtepunten
Maandag: de eerste dag in de middag lekker gymmen en daar na
uit
Dinsdag :‘s ochtends cito en in de de verjaardag van juf Elsbeth .
Woensdag: halve dag en chocolademelk gekregen van juf Marjet.
Donderdag; geweerwolft.
Vrijdag: geen cito ;]
Dieptepunten
Maandag: eerste dag spannend en even in komen in het ritme.
Dinsdag: vier cito’s keihard werken.
Woensdag: de hele dag werken.
Donderdag: ook weer vier citos en een beet je moe.
Vrijdag: zoo moe maar door uitval geen cito.
Geschreven door Danielle Porte”
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We wensen u een fijne
voorjaarsvakantie.
Met hartelijke groeten van
het team van Het Open
Venster

