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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
Het is een korte maar drukke week geweest. Na een fijn paasweekend startten op dinsdag
groep 8 met de Cito eindtoets en groep 7 met de Cito entreetoets. En vandaag hebben we
de week afgesloten met een heerlijk Koningsontbijt en geweldige Koningspelen.
Zoals u weet zou afgelopen dinsdag 18 april ook de onderwijsinspectie onze school bezoeken. De inspectie zit op dit moment echter in een testfase tussen het nieuwe inspectiekader
en het oude inspectiekader in. Gedurende de dag bleek dat het nieuwe kader waarmee ze
onze school bezochten niet passend was. Hierop is besloten het bezoek stil te leggen en een
nieuwe datum in te plannen om de school te toetsen met het “oude” toezichtskader. De datum is nu gezet op donderdag 11 mei 2017. Zodra de uitkomst van dit bezoek bekend is zullen we deze zo spoedig mogelijk met u delen.
Ruim een week geleden heeft uw kind een brief meegekregen inzake ons nieuwe ouder
communicatieportaal. Vandaag zal u een mail ontvangen met daarin de vraag om uw account te activeren en de app te downloaden. Na de meivakantie zullen we stapsgewijs
steeds meer gebruik gaan maken van dit portaal. Dit betekent dat u steeds minder communicatie van ons op papier aangeleverd gaat krijgen.
Voor vragen over mijn Schoolinfo kunt u naar de website, www.Mijnschoolinfo.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 088 31 33 777.
Voor nu wensen wij u een plezierige meivakantie en we zien de kinderen graag weer op
maandag 8 mei.
Met hartelijke groet,
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg
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Okergeel
Afgelopen week is de poster van het project ‘Waar is
Watte’ meegegaan met de kinderen. Wij zijn super trots
op het eindresultaat. Ieder kind, ook uit de groep
Citroengeel, heeft zijn eigen bijdrage geleverd. De
illustraties zijn gemaakt door de kinderen, de allitererende
woorden zelf bedacht en getekend en niet te vergeten de
fotoshoot! Het was een geslaagde ochtend.
Momenteel werken wij aan het thema techniek. We
hebben het gehad over waarom er techniek is en wat er
bij het bedenken van een technische oplossing komt
kijken.
We hebben het over de fiets gehad en hoe de constructie (vormen, materialen en
verbindingen) in elkaar zit. Tenslotte is de werking van de fiets besproken. Waarom draait
het achterwiel tweemaal als je eenmaal trapt? Hoe komt het dat een fiets veert? Hoe werken
de remmen? Deze week hebben de kinderen de samenvatting mee naar huis gekregen.
Maandag 8 mei (na de vakantie) hebben zij een toets over dit thema.
De oudsten zijn deze week begonnen aan de provincie Zuid-Holland. Vrijdag 12 mei is de
topotoets.
De kinderen hebben deze week ook een werkboekje mee naar huis gekregen. In de vakantie
kunnen zij oefenen met o.a. begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat.
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief, gaat de weektaak iedere vrijdag mee naar huis. Wilt
u er aan denken dat deze op maandag getekend retour komt?
Voor nu een hele fijne vakantie toegewenst!
Blauwe groepen
De blauwe groepen beginnen na de vakantie alweer met de laatste week van het thema
´boerderij´. We gaan werken met de cijfers 1/10 en we gaan inhouden en afstanden meten.
We gaan de letter l aanbieden dus als de kinderen iets hebben voor in de letterbak met de l,
mogen ze dit gerust meenemen.
Oranje groepen
Controleouders gevraagd!
Als school bemannen we de gehele dag een controlepost langs de route van het fietsexamen voor de groepen 7 en 8. Controlepost 4 is onze post voor dinsdag 16 mei ( van 8.50 uur
tot 15.00 uur). Controleren kan in deeltijd! Bent u degene die dit op zich wil nemen? Geef u
dan s.v.p. op bij de leerkracht van uw kind.
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben op donderdag 20 april jl. een informatiebrief over
het fietsexamen meegekregen.
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Sponsorloop
De sponsor Obstacle-run tijdens de koningsspelen was een succes! De sponsorbriefjes zijn
ingevuld weer mee terug naar huis. We willen graag voor donderdag 11 mei de briefjes met
het bij elkaar gelopen geldbedrag terug op school!
Dan kunnen we een balans op maken en komt onze wens, een mooi uitdagend schoolplein
een stukje dichter bij!
Nieuws vanuit de ouderbrainstormsessies
Momentje voor een complimentje - De complimentenmuur
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien, hangen er twee complimentenborden in de
school, in de hal van beide ingangen. Tijdens de eerste brainstormsessie met ouders/verzorgers kwam dit idee naar voren om zo weer wat meer positiviteit in de school te
krijgen. Iedereen mag hierop een compliment geven over een ander. Dus ben je een ouder/verzorger, leerling of medewerker en weet je een leuk compliment voor een ander? Deel
dit met iedereen op de complimentenmuur!

Plant in de klas

Uit onderzoek bij basisscholen blijkt dat planten in de klas zorgen voor minder Co2, neutraliseren onfrisse geuren , meer creativiteit en zelfs betere prestaties bij taken en toetsen.
(www.airsopure.nl)
Dus tijd voor planten in de school. (Natuurlijk houden we rekening met allergieën). Op Marktplaats hebben we een advertentie gezet met “Gezocht gratis planten voor in de klas”. Inmiddels hebben zich vier mensen (uit Utrecht!) gemeld die gratis kamerplanten voor ons gaan
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stekken. Heb je ook nog een plant staan of heb je een goede manier hoe we gratis aan planten/stekjes kunnen komen, laat het weten.
We hebben het plan om alle planten in dezelfde soort pot te zetten, om een rommeltje te
voorkomen. We zullen Intratuin benaderen of zij willen sponsoren en andere ideeën zijn heel
welkom!
Namens de ouders/verzorgers van de brainstormsessie

April/mei 2017
Maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei

Meivakantie

Woensdag 10 mei

Koffieochtend

8.30 u – 9.30 u

Woensdag 17 mei

Schoolkorfbal toernooi groene
groepen

13:00 u….. middag

Donderdag 22 juni

Gele groepen sportdag

Meer informatie volgt.
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