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Eind oktober staat er weer een Find-Out gepland voor alle groepen op de Bem. Tijdens de  
Keer-om gesprekken heeft een aantal ouders zich opgegeven om een bijdrage te leveren aan 
die Find-Out. Hier waren we erg blij mee.  
Helaas hebben we moeten besluiten de Find-Out van oktober niet door te laten gaan.  
We weten op dit moment niet of we eind oktober ouders en andere externen in de school  
kunnen vragen om met groepjes kinderen, groepsdoorbroken, te gaan werken.  
Omdat een Find-Out veel voorbereiding vraagt, hebben we deze beslissing nu al genomen.  
In plaats van de Find-Out hebben we voor alle groepen wel een andere activiteit gepland. In het 
kader van de leesmotivatie willen we een schrijver/schrijfster in de klassen uitnodigen. We zijn 
ons op dit moment aan het oriënteren wat de mogelijkheden zijn. Verder zal Dans Je Fit in de 
periode van de Find-Out weer een dans workshop komen geven aan alle groepen.  
We hopen dat de Find-Out in juni wel door kan gaan. Met alle ouders die zich tijdens de  
keer-om gesprekken hebben opgegeven, zullen we t.z.t. contact opnemen. Hopelijk kunnen we 
tegen die tijd ook een beroep op ze doen.  
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GESPREKSYCLUS 2019-2020  

BERICHT VANUIT ‘PIENTER EN PITTIG’
Wij zijn Angeline Bos en Juliette van Zanten.  
Samen verzorgen we alweer voor het 4e jaar  
‘Pienter en Pittig’ op De Bem. Het programma  
‘Pienter en Pittig’ is ontstaan voor kinderen die  
meer uitdaging en/of andere uitdaging nodig  
hebben. 
 
Wat is er anders dit jaar?  
De afgelopen jaren zag Angeline de kinderen uit de  
groepen 1 t/m 3 eens per twee weken. Dit schooljaar  
gaat Angeline wekelijks, op woensdag, met de kleuters  
aan de slag. Erg fijn, omdat er op deze manier meer continuïteit is en er bijvoorbeeld meer  
projectgericht gewerkt kan worden. Dit geldt ook voor de kinderen van groep 3 die bij Pienter 
zitten en dit jaar door Juliette zullen worden begeleid. Juliette begeleidt ook de kinderen uit de 
groepen 4 t/m 8.  
  
Wanneer Pienter en Pittig?  
Wanneer een kind meer aankan dan de aangeboden reguliere lesstof, wordt – als eerste -  
door het indikken van de reguliere leerstof ruimte vrijgemaakt om het kind verrijkings- en 
verdiepingsstof aan te bieden binnen de eigen groep. Wanneer toch meer of andere uitdaging 
nodig blijkt, zetten we Pienter of Pittig in.   

Wat doen we bij Pienter en Pittig?  
Bij 'Pienter' komen de leerlingen één keer per week naar deze groep toe. Binnen deze  
plusgroep wordt gewerkt met de Levelspelboxen en is er gerichte aandacht op 
ontwikkelingsgebieden zoals sociaal emotioneel, executieve functies en denkvaardigheden.  
Bij 'Pittig' hebben de leerlingen van de groepen 4 en 5 twee vaste begeleidingsmomenten in de 
week. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben één langer begeleidingsmoment per week. 
Daarnaast krijgen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 nog een half uur ‘Pittig’ op hun Bemplanner. 
Zo kunnen kinderen zelf een extra moment in de week plannen om aan opdrachten van Pittig te 
werken wanneer dit nodig is. Pittig kent twee delen, te weten: de startopdrachten en projectmatig 
werken. Wekelijks wordt via startopdrachten gericht aandacht besteed aan het ontwikkelen van 
executieve functies, mindset, leerstrategieën, leren leren, denkvaardigheden en filosoferen. Ook 
besteden we aandacht aan het vinden van onze drijfveren en talenten. Zo hebben de kinderen uit 
de groepen 3 en 4 dit jaar een talentgesprek gehad. We werken veel via spelvormen en spelletjes. 
Spel is een heel laagdrempelige manier voor kinderen om zich vaardigheden eigen te maken en 
strategieën toe te passen die ze nodig hebben bij het leren.   
De kinderen werken ook een groot deel van de les projectmatig door o.a. projecten uit de Pittige 
Plus Torens. Binnen deze projecten wordt volgens het TASC model gewerkt. Hierdoor is er 
structureel aandacht voor oriënteren en onderzoeken van het onderwerp, ontwerpen en plannen, 
testen en uitvoeren, presenteren en evalueren van proces en resultaat. ‘Pittig’ biedt de kinderen 
ook een moment om met gelijkgestemden in contact te komen, met elkaar in gesprek te gaan en 
op deze wijze ook te leren van elkaars bevindingen. Door dit extra aanbod worden kinderen 
geprikkeld, nieuwsgierig gemaakt en gemotiveerd om zich zo volledig mogelijk te kunnen 
ontplooien en ontwikkelen.  
We hopen jullie hiermee een klein inkijkje te hebben gegeven in waar we samen met de  
kinderen mee bezig zijn. Wil je er meer over weten, neem dan gerust contact op.  
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Resultaten CITO-toetsen en spreekronde 2
Voor de zomervakantie hebben wij u geïnformeerd dat we, in verband met de 
Coronasituatie en de periode van thuisonderwijs, ervoor gekozen hebben om de 
halfjaarlijkse CITO-toetsen rekenen, spelling en begrijpend lezen pas na de 
zomervakantie af te nemen.  
De toetsen die we normaal gesproken in juni in de groepen 1 t/m 8 afnemen, zijn nu 
in de afgelopen weken afgenomen. Een voorbeeld: uw kind zit nu in groep 5, dan 
heeft uw kind in de afgelopen weken de toetsen van eind groep 4 gemaakt. 
  
Doordat deze toetsen later zijn afgenomen, hebben we te maken met een 
aangepaste normering. 
Deze aangepaste normering zorgt over het algemeen voor een lagere score. Voor 
ons zijn deze scores een onderdeel van het totaalbeeld van het kind. Dit totaalbeeld 
is het uitgangspunt om samen verder te werken. Op dit moment zijn we de resultaten 
van de toetsen aan het analyseren. De scores van deze toetsen vormen de nieuwe 
beginsituatie voor ons onderwijsaanbod voor de komende periode. De 
groepsplannen, waarin dit aanbod voor elk kind beschreven staat, worden hierop 
afgestemd. 

In nieuwsbrief 2 hebben wij u geïnformeerd over de gesprekscyclus van het 
schooljaar 2020-2021. Gezien de huidige situatie is besloten de driehoeksgesprekken 
van spreekronde 2 te verplaatsen naar spreekronde 3. In spreekronde 2 (november) 
vindt er een gesprek plaats tussen ouders en leerkracht over de ontwikkeling van uw 
kind. Het totaalbeeld van uw kind, zoals hierboven genoemd, zal de basis vormen 
voor dit gesprek.  

Voor groep 8 wordt een andere gesprekscyclus gehanteerd. De ouders van groep 8 
worden hier apart over geïnformeerd via Social Schools. 

AGENDA 
9 oktober    Sluiting Kinderboekenweek 
14 oktober    Stichtingsdag LiemersNovum; alle leerlingen zijn vrij 
17 oktober t/m 25 oktober  Herfstvakantie 
26 oktober     Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
28 oktober    Nieuwsbrief 5 
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