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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 9,10 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
Vrijdag
maandag
donderdag
vrijdag
donderdag
zondag
maandag
dinsdag

27 april
30 april t/m vrijdag 4 mei
10 mei
11 mei
17 mei
19 en maandag 20 mei
28 mei
29 mei

Koningsdag
meivakantie
Hemelvaartsdag
vrije dag
uitgifte Opsteker nummer 15
Pinksteren
weekopening juf Anita
praktisch verkeersexamen

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 7 en 8

Nieuws uit het team
Een bedankje
We hebben enige weken geleden genoten van een heerlijke paasbrunch. De
beschilderde eieren die we die middag aten, hebben we gekregen van de familie
Oving. We willen hen daarvoor hartelijk danken.

We gaan woensdag iets langer naar school
Onze leerlingen gaan in de midden- en bovenbouw 25 uur en driekwartier naar school.
Veel andere scholen in de omgeving gaan 26 uur per week naar school. We willen dit gelijk trekken. In
overleg met de schoolkring hebben we besloten dat ook onze leerlingen woensdag een kwartier langer naar
school gaan. De leerlingen krijgen het extra kwartier per week terug in vakantiedagen. De leerlingen gaan
dus op jaarbasis niet meer uren naar school. De extra vakantiedagen zijn dan studiemomenten voor de
leerkrachten.

Verkeersexamen groep 7 en 8
Donderdag 5 april stond het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 en 8 op het programma. Alle kinderen
hebben het theoretische gedeelte gehaald. Het praktisch gedeelte is op dinsdag 29 mei. Veel succes
toegewenst!

Juf Jolande
Juf Jolande is al enige weken ziek. Door de medicatie voelt ze zich al een stuk beter. Het zal nog wel enige
tijd duren voordat juf Jolande volledig hersteld is. We wensen haar een spoedig herstel en we hopen dat ze
weer snel in ons midden is.

De cito eindtoets
Van dinsdag 17 tot en met donderdagmorgen 19 april is de CITO Eindtoets afgenomen bij de leerlingen van
groep 8.
De leerlingen maken de eindtoets om te kijken wat de opbrengsten van 8 jaar onderwijs zijn.
Vanaf 2018 kent de Centrale Eindtoets van het CvTE twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets op één
niveau (geen onderscheid meer in N- en B-niveau) en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Met de
digitale adaptieve variant krijgen leerlingen een toets die zich tijdens de afname aanpast aan hun individuele
niveau. Een toets op maat, waarmee ieder kind de kans krijgt te laten zien wat het kan.
Meivakantie Hemelvaartsdag
Voor alle kinderen begint de meivakantie op Koningsdag, vrijdag 27 april. Iedereen wordt op maandag 7 mei
weer op school verwacht. Een paar dagen later is het Hemelvaart. Alle kinderen zijn dan donderdag 10 en
vrijdag 11 mei vrij.
De sociale vragenlijst
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7/8 de een vragenlijst ingevuld over de sociale veiligheid op
school. De uitkomsten van de vragenlijst is o.a. met de schoolkring besproken. De enquête ligt ter inzage op
school.

Werken aan wat werkt
Als ik boos wordt, kan ik weer rustig worden”.
Deze weken ligt het accent op het beheersen van jezelf. Zo moeilijk soms! We
letten extra op kinderen die zich kunnen inhouden bij akkefietjes, die boos
worden en zichzelf weer rustig kunnen maken. We zullen ook vragen, hoe ze
zoiets moeilijks al kunnen! Thuis kunt u dat ook benoemen: “Ik zag dat je het niet
leuk vond dat de computertijd om was, maar toch ben je meteen gestopt en hebt
je voetbal gepakt. Knap van je!” “Toen wij ruzie hadden over je bedtijd, werd je
snel weer rustig en konden we er over praten en overleggen.
Weet je wel, hoe goed dat is, dat je dat kan? Prima gedaan.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn nog steeds bezig met het thema moederdag.
Volgende week hebben we eerst een weekje vakantie en dan gaan we na de vakantie verder met dit thema.
We oefenen de letter m van mama. De kinderen mogen weer spulletjes meenemen die met deze klank
begint.
In gr. 2 zijn ze ook bezig geweest met bekers water. Hiermee moesten ze meten hoeveel bekers in een fles
pasten. De kinderen vonden dit leuk om te doen en zeker met het warme weer wat we hadden.
In gr. 1 zijn we bezig geweest met tellen en terugtellen van 1 tot 10. Ook hebben we geleerd wat rijmen is.
Natuurlijk hebben we ook gesproken over de Koningsdag. We hebben gezellige Koningsspelen gehad met
prachtig weer.
Juf Ina, juf Annet en Reina vieren op 9 juli hun verjaardagen. De kinderen mogen dan verkleed op school
komen. Ze hoeven die dag geen fruit mee, wij zorgen voor wat lekkers. Wel moeten de kinderen brood en
drinken mee voor tussen de middag

Nieuws uit groep 3 en 4
Vorige week donderdag hadden we helaas geen vervoer voor
naar de gymzaal. Om toch een leuke middag te hebben zijn we
samen met groep 5 vertrokken richting het bosje. Daar hebben
we prachtige dingen ontdekt. De kinderen vonden het
geweldig. Vrijdag hebben we de koningspelen gedaan. Zo was
het al met al een creatieve bewegingsvolle week. In de klas
zijn we verder druk met het uitproberen van lessen uit de
mogelijk nieuwe taalmethodes. Dat wordt nog een lastige
beslissing, er is genoeg positiefs te noemen over beide methodes.

Nieuws uit groep 5 en 6
Vorige week zijn we begonnen met blok 5 van rekenen. Voorafgaand aan deze gesprekken heb ik met alle
leerlingen de doelenkaart besproken. Hierop staan alle leerdoelen voor blok 5. De kinderen hebben
aangegeven welke doelen ze al beheersen, en aan welke doelen ze nog willen/moeten werken. We voeren
deze gesprekken om kinderen ook zelf verantwoordelijk te laten worden voor hun leerproces. Tussentijds en
aan het einde van het blok evalueer ik met de leerlingen hoe het gegaan is.
Na de vakantie beginnen we met taal en spelling met het nieuwe hoofdstuk, hoofdstuk 8.
Erg trots zijn we op onze korfballers, zij zijn derde geworden op het korfbaltoernooi afgelopen vrijdag. Goed
gedaan toppers!
En dan nu een lekker weekje vakantie. We wensen jullie fijne dagen toe, geniet ervan!

Nieuws uit groep 7 en 8
Groep 7 en 8 hebben de klus geklaard! De cito- en entreetoetsen zijn af- en opgestuurd, Hé Hé. De
resultaten worden aan de leerlingen mee gegeven en de ouders van groep 7 kunnen deze op de
contactavond/-middag bespreken. Wanneer er ouders van groep 8, n.a.v. de cito uitslag, een gesprek met juf
Ciska of Juf Tineke willen hebben, kunnen ze die t.z.t. maken. Verder hebben de leerlingen allemaal
gezellige koningsspelen gehad. Iedereen deed leuk mee! Ook de prestaties van het korfbaltoernooi waren
geweldig. Bijna 1e maar we waren ook heel tevreden met de 2e plaats. Als afsluiting nog even dit: 17 mei
hebben we toets 4 van Engels.

Verjaardagen
zaterdag 28 april
zaterdag 28 april
maandag
7 mei
zondag
13 mei
zondag
13 mei
woensdag 16 mei
donderdag 31 mei

Chayenne Moes
Joelle Vedelaar
Amy Jungschlager
Eva de Ridder
Elina van Doesburg
Lynn Cazemier
Simon Berkhout

groep 6
groep 2
groep 2
groep 7
groep 1
groep 2
groep 7

