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Belangrijke data
APRIL
21 april
9.50u-10.20 uur
Verkeerles: Groep 8
10.50u-11.20 uur
Verkeersles: Groep 8
11.20u-11.50 uur
Verkeersles: Groep 6
11.50u-12.20 uur
Verkeersles: Groep 7
26 april
Studiedag
KINDEREN ZIJN VRIJ
27 april
Koningsdag
KINDEREN ZIJN VRIJ

MEI

KUNSTWEKEN
Begin van deze week hebben we de KUNSTWEKEN afgesloten met het inleveren
van onze kunstwerken. We hebben de kunstwerken nu opgestuurd zodat er een
museum van kan worden gemaakt, een museum met een echte winkel.
Kinderkunst mag gezien worden, sterker nog; kinderkunst moet gezien worden.
Dat is de reden dat De Kunstweken voor iedere deelnemer van kleuter tot
prepuber een eigen museumsite maakt.
En wat is er dan mooier als bewonderaars ook nog een eigen exemplaar van het
kunstwerkje kunnen bestellen?! In de vorm van een koffiemok, placemat of
notitieblokje bijvoorbeeld.
Zo gauw we hier mee over weten, laten we het jullie weten.
We zijn benieuwd naar alle resultaten.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 23 zijn de Koningsspelen op school. Helaas wel in aagepaste vorm door
COVID-19. Aangezien de kinderen nog altijd alleen in de klassenbubbel mogen
werken en spelen, zijn er geen activiteiten met alle kinderen tegelijk. Dus
bijvoorbeeld geen opening op het plein met het Koningsspelen lied en dansje. Ook
is er dit jaar geen Koningsontbijt.
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht en zijn gewoon om
half 3 uit.
Het zou leuk zijn als de kinderen die dag in oranje of Rood/wit/blauwe
(sport)kleding naar school komen!

1 mei t/m 16 mei
MEIVAKANTIE

CITO GROEP 8
9 mei
Moederdag
24 mei
Tweede Pinksterdag
KINDEREN ZIJN VRIJ
24 mei
Juf Sabine is jarig
25 mei
Studiedag
KINDEREN ZIJN VRIJ

Op woensdag 28 april ,donderdag 29 april en vrijdag 30 april doen 12 leerlingen
uit groep 8 mee met de eindtoets van Groep 8.
Vanaf 2020 zij ook de leerlingen in het SBO verplicht om deel te namen aan de
eindtoets ( Mits uit het IQ onderzoek is gebleken dat zij een IQ ≥ 75 hebben).
Wij maken gebruik van de ROUTE 8 toets.
De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau
van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau
en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets
wordt via internet afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in
beslag. Uw kind krijgt een eigen inlogcode en uiteraard werkt uw kind in een
beveiligde omgeving.
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ALLE GROEPEN WEER 5 DAGEN NAAR SCHOOL
Zoals u heeft kunnen lezen, hebben wij nieuwe collega’s aangenomen.
Wij zijn heel blij om u te kunnen mededelen dat alle groepen na de meivakantie
weer gewoon 5 dagen naar school zullen gaan!
Hieronder ziet welke leerkrachten en assistenten in de groep van uw
kind(eren)staan:

