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Belangrijke data:
zondag
donderdag

23 en maandag 24 mei
27 mei

Pinksteren
oud papier

groep 1 t/m 8

De verhalen uit de bijbel – Trefwoord
Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren
Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen.
Een boodschap die aankomt.
Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en David; De
dood van Stefanus (Handelingen 6 en 7); Saulus vervolgt de christenen
(Handelingen 8, 1); Saulus hoort een stem op weg naar Damascus; Saulus bij
Ananias; Saulus moet vluchten (Handelingen 9).

Nieuws uit het team
Schoolfruit tot 31 mei
Het schoolfruit loopt tot 31 mei, daarna zullen we weer het eigen fruit mee moeten geven. Wij hebben ons destijds
opgegeven voor het schoolfruit met als doel het gezonde voorbeeld te geven aan de leerlingen. Fruit past namelijk
binnen een gezonde leefstijl, bevat vezels, vitaminen en verhoogt onze weerstand! Wij willen u dan ook vragen de
weken na 31 mei ook fruit mee te geven.

Alternatief schoolkamp/schoolreis
Omdat we het uiteindelijk toch niet verantwoord vinden om op
schoolreis/schoolkamp te gaan, organiseren we volgende week
woensdag, donderdag en vrijdag met de kinderen drie leuke dagen. We
willen hier niet te veel over loslaten, zo blijft het toch een verrassing
voor de kinderen.
Voor de donderdag willen we echter wel het volgende aangeven: het
zou fijn zijn als de kinderen makkelijk zittende kleding aan hebben, de
kinderen mogen gewoon om 08.30 uur op school zijn. Om 17.30 uur
kunt u uw kind(eren) met een (goed) gevulde maag weer ophalen. Voor
de andere twee dagen gelden de normale schooltijden.

Doekoe actie
Doet u boodschappen bij de COOP! tot en met 23 mei ontvangt u bij verschillende actieproducten gratis Doekoemunten. Hiermee spaart u met ons mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, onze gymles
of sportdag. Geeft u uw Doekoe-munten aan onze school in de display in de Coop-winkel?

Toetsen
Twee keer per jaar maken de leerlingen landelijk genormeerde toetsen van het
Cito voor bv. rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal. De resultaten van
deze toetsen worden altijd ingevoerd in het dossier van de leerling en verder
geanalyseerd. Op deze manier krijgen we een goed beeld over de ontwikkeling
van de kinderen door de jaren heen. Het stelt ons tevens in staat te bekijken op
welk niveau een kind/groep scoort om zo tijdig problemen te signaleren en hulp
te kunnen bieden. We starten met het afnemen van deze toetsen op 31 mei. De
uitslag van de CITO Eindtoets laat nog even op zich wachten. Zodra de uitslag er
is, krijgen de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 hier bericht over.

Nieuws uit de groepen

