In de Kijker
April 2018

Beste ouders, leerlingen en andere lezers,
Een korte Kijker met de laatste mededelingen.

Centrale eindtoets
Het wordt een spannende week voor de leerlingen van groep 8. Zij gaan de Centrale Eindtoets maken. De toets
is niet meer van invloed op het schooladvies, dat hebben de kinderen en ouders al binnen. Maar, het blijft
natuurlijk wel spannend. Drie dagen zijn de kinderen er mee aan het werk.
Rekenen (w.o. getallen, meten en meetkunde), taal (w.o. spelling van werk- en nietwerkwoorden,
woordenschat en interpunctie), Lezen(w.o. begrijpend lezen en samenvatten) zullen worden getoetst.
We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel succes de komende dagen!!

Inspectie
Afgelopen donderdag is de inspecteur langs geweest. Ook altijd weer een spannende aangelegenheid. Het ging
dit keer om rekenen. Bij onze stichting zijn twee scholen aangewezen die meedoen met de pilot rekenen die de
inspectie uitvoert. En daar was de margriet er een van.
De inspecteur heeft 4 groepen bezocht om de rekenles te bekijken. Er werd gekeken naar instructie en hoe we
omgaan met kinderen die meer aankunnen op het gebied van rekenen.
Er zijn gesprekken geweest met de leerkrachten van de bezochte groepen. Ook heeft de inspecteur gesprekken
gehad met 3 leerlingen uit groep 8, IB en directie.
De inspecteur was tevreden over wat hij zag en heeft ons het compliment van ’ een geoliede machine’’
gegeven. We zijn blij dat de inspecteur een goede indruk van ons rekenonderwijs heeft gekregen, daar kunnen
we weer even mee vooruit!

Koningsspelen
Vrijdag 20 april vieren wij ,samen met de kinderen, de Koningsspelen.
We beginnen de dag met het Koningsontbijt. Daarna gaan we starten met de
Koningsspelen.
Groep 1 en 2 vieren de spelen op school, groep 3 t/m 6 gaan spelletjes spelen
op DVS en groep 7 en 8 hebben workshops voor voetbal, volleybal,
rolstoelbasketbal en tennis. De groepen 7 en 8 doen mee aan elk twee
workshops.
Tussen de middag eten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op school en om
14.30 uur zijn ze vrij.

Mocht dat laatste voor u een probleem zijn i.v.m. opvang dan hoeft u zich geen zorgen te maken. De kinderen
kunnen dan op school blijven tot 15.15 uur. Geeft u dat even door aan de leerkracht? U ontvangt van de
groepsleerkracht nog een mail met verder aanwijzingen.
Het belooft vrijdag een prachtige dag te worden mét een Oranjezonnetje, het kan niet mooier!
U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen op school of DVS. De kinderen van groep 7 en 8 kunnen u
vast wel vertellen waar zij deze morgen actief zijn.

Schoolreisjes
De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan volgende week op schoolreis. Hopelijk ook nog met mooi weer!
De kleuters van groep 1 en 2 gaan dinsdag 24 april naar de Speel- en Beleefboerderij
‘’De Roosendaal’’ in Putten. Vertrek om 9.15 uur en 15.30 uur weer terug op school.
De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan een stukje verder. Zij gaan naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Vertrek
om 9.15 uur en terugkomst om 16.30 uur.
We hopen dat beide groepen een leuke schoolreis mogen beleven en dat ze allemaal weer veilig thuis mogen
komen.

Vakantie
Na de Koningsspelen werken we nog een korte week (de 27 e zijn we al vrij i.v.m. Koningsdag) en dan begint de
meivakantie (27 april t/m 11 mei).
Maandag 14 mei gaan we weer aan de slag.

We hopen dat u allemaal mag genieten van een heerlijke meivakantie met veel mooi weer!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Riet Teunissen

Agenda
18 april
20 april
17 t/m 19 april
27 april t/m 11 mei
10 mei
14 mei
28-31 mei
1 juni

Groep 1 vrij i.v.m. Koningsspelen
Koningsspelen (groep 1 naar school)
Centrale eindtoets groep 8
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Luizencontrole
Avondvierdaagse
Studiedag (leerlingen vrij).

