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Belangrijke data:
21 maart

Kangoeroewedstrijd gr. 3 t/m 8

25 t/m 28 maart

Oudergesprekken gr. 3 t/m 7

04 april

Theoretisch VVN examen gr. 7 en 8

04 april

Nieuwsbrief 15

09 april

MR vergadering

Algemene informatie
Meivakantie
De meivakantie begint dit jaar op maandag 22 april en eindigt op vrijdag 3 mei 2019.
Vanwege enkele vragen van ouders: Goede Vrijdag is dus dit jaar een gewone schooldag.

W4 Kangoeroewedstrijd

Vandaag hebben er leerlingen uit de
groepen 3 t/m 8 deelgenomen aan de
jaarlijkse
W4 Kangoeroewedstrijd. De wedstrijd
bestond uit vijfkeuzevragen, die de
leerlingen waarschijnlijk nooit eerder hebben gezien. De moeilijkheid liep op van eenvoudig
tot behoorlijk pittig. Alle deelnemers hebben hun hersenen vandaag flink laten kraken!
De uitslag van de wedstrijd laat nog even op zich wachten. Zodra deze bekend is delen we
dit graag met u in de nieuwsbrief (medio mei 2019).
Namens de beleidsgroep rekenen, Jolanda Dillen.
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Grote Rekendag 2019

De Grote Rekendag valt dit jaar op woensdag 3 april 2019 met als thema “Uit verhouding”.
In verband met voorbereidingstijd kiezen wij er als school voor om deze dag te verplaatsen
naar woensdag 15 mei 2019.
Zodra we meer weten over de invulling van deze dag dan delen we dit graag met u in een
volgende nieuwsbrief.
Namens de beleidsgroep rekenen, Patricia de Vetter en Jolanda Dillen.

Koningsspelen
Nogmaals willen we de Koningsspelen onder Uw aandacht brengen.
We zoeken nog hulpouders die op deze dag kunnen komen helpen. Heeft u zich nog niet
opgegeven, maar wilt u wel graag komen helpen, dan vragen we u dit alsnog te doen en het
strookje onderaan de oranje brief in te leveren.

Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2
Na een fijne voorjaarsvakantie waren de kinderen blij elkaar weer te zien.
“Kriebelbeestjes”
Op woensdagochtend 13 maart hebben de kinderen genoten van een voorstelling van de
dames “Drames”.
Op maandag 18 maart heeft juf Nanne, samen met enkele vriendinnen, ook nog voor een
verrassing gezorgd, nl een extra voorstelling.
Beide voorstellingen waren de introductie van het nieuwe thema “kriebelbeestjes” waar we
deze week mee gestart zijn.
De kinderen mogen spulletjes mee naar school brengen (graag voorzien van naam), die met
dit thema te maken hebben.
Spelletjesmiddag
Op dinsdag 26 maart a.s. is er weer een spelletjesmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. Hiervoor
mogen de kinderen gezelschapsspelletjes meebrengen.
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Groepen 3
Rapporten
Om u een inzicht te geven in hetgeen de kinderen tot nu toe geleerd hebben, krijgen de
kinderen morgen het rapport mee naar huis.
Het rapport is nu aangevuld met de uitslagen van de Citotoetsen M3 (Midden groep 3) en de
beoordelingen van verschillende vakgebieden.
Voor verdere uitleg of vragen hierover vinden volgende week de oudergesprekken plaats.
Mocht u zich nog niet ingeschreven hebben dan kunt u dat alsnog doen. De lijsten hangen in
de hal.

Groepen 5/6
Rapport/oudergesprekken
Komende week staan de ouder-kind-leerkracht-gesprekken weer op de planning. Net als bij
de gesprekken in november zijn de kinderen nu ook weer uitgenodigd bij het gesprek
aanwezig te zijn.
De kinderen krijgen morgen het rapport mee naar huis. Deze kunt u samen bekijken ter
voorbereiding op het gesprek.
Uitstapjes
Er staat de komende weken een aantal uitstapjes op de planning voor de kinderen van de
groepen 5 en 6.
De kinderen van groep 5 gaan op maandag 25 maart ( groep 5A) en op dinsdag 26 maart
(groep 5B) naar de bibliotheek. Zij zullen daar gaan werken aan “Websearch junior”.
Op woensdag 27 maart gaan de groepen 5 en 6 als afsluiting
van het thema “Dieren” naar ZOO Veldhoven.
De kinderen van groep 5 gaan per auto, de kinderen van
groep 6 gaan met de fiets onder begeleiding naar de ZOO.
Het wordt vast een leerzaam en leuk uitstapje!

Tafeltoets
4 april staat de tafeltoets 1 t/m 10 weer gepland
Normering:
100 sommen in 10 minuten met maximaal 5 foutjes voor de groepen 5
100 sommen in 8 minuten met maximaal 5 foutjes voor de groepen 6.
Het zou heel fijn zijn als u als ouder samen met uw kind tijd vrij maakt om samen te
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oefenen.
Kinderen die afgelopen keer deze toets al behaald hebben, kunnen extra uitdaging krijgen
om 100 deelsommen te maken. Dit in overleg met de leerkracht.

Groepen 7/8
In februari hebben we met alle leerlingen van groep 8 en de ouders adviesgesprekken
gevoerd.
Inmiddels hebben de leerlingen zich aangemeld op de school van hun keuze.
De komende weken gaan we nog hard werken aan de aandachtspunten die vanuit de
proefcito naar voren zijn gekomen, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn voor de
Centrale Eindtoets.

Week van het geld
In het kader van “de week van het geld” wordt er in de groepen 8 op
woensdag 27 maart een gastles verzorgd.

Centrale Eindtoets
In april gaan de leerlingen van de groepen 8 de Centrale Eindtoets maken.
De leerlingen krijgen deze week een Ouderkrant mee.
Via deze Ouderkrant kunnen ouders kennismaken met de Centrale Eindtoets. Hierin wordt
uitgelegd:
-

wat deze betekent

-

wordt een voorbeeldrapport gegeven

-

staan voorbeeldvragen vermeld

-

het belang van het toetsadvies.

Project “Vervoer en verkeer”
De groepen 7 en 8 zijn gestart met het project “Vervoer en verkeer.”
In de groepen 8 gaan we bij het project “Vervoer en verkeer” in
plaats van elke week, eens in de twee weken een toets afnemen. De
kinderen moeten dan een grotere hoeveelheid stof bestuderen. Dit is
een goede voorbereiding op het leren voor toetsen op het voortgezet
onderwijs.
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Topotoetsen
In maart en april zijn er in de groepen 8 topotoetsen gepland.
Dit vraagt om een andere manier van studeren. Het zou fijn zijn als ouders willen
ondersteunen bij het leren hiervan.
Entreetoets groep 7
Gisterenavond is de informatieavond geweest omtrent de Entreetoets. Fijn om te zien dat de
opkomst groot was! De kinderen hebben vandaag een folder meegekregen met informatie.
De presentatie is toegevoegd in de bijlagen. Mochten er nog vragen zijn, dan loop gerust
even binnen!

Flessenactie
Wij hebben laatst een flessenactie gehouden, daarmee hebben we geld opgehaald
voor KIKA (kinderen kanker vrij). Daarmee hebben wij in totaal 620,86 euro
opgehaald! Wij vonden het erg leuk om te doen en KIKA was er ook erg blij mee. En
wij willen jullie heel erg bedanken voor jullie hulp!
Groetjes Mijntje, Mare, Veerle, Sofie en Vera!

Dames bedankt voor dit geweldige initiatief en jullie grote inzet.

Verrassing
Als school hebben we besloten dit mooie bedrag naar boven af te ronden tot 700,00 euro.

Bijlagen:
- Flyer Sjors Sportief
- Presentatie entreetoets gr. 7
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