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Belangrijke data:
maandag 7 juni
donderdag 17 juni
woensdag 23 juni
donderdag 24 juni
vrijdag
25 juni
maandag 28 juni

start toetsweken
uitgifte Info nummer 20
studiedag – alle leerlingen hele dag vrij
oud papier
rapport mee
tienminuten gesprekken

Nieuws uit het team
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).

Oudergesprekken woensdag 29 juni
De oudergesprekken zullen 29 juni en 1 juli plaatsvinden i.p.v. 28 juni. Binnenkort
ontvangt u een bericht via Parro, zodat u zich kan inschrijven.

Parnassys
Wij houden van ieder kind een leerlingdossier bij. Dit leerlingvolgsysteem heet
“Parnassys”. Wij komen erachter dat de informatie niet geheel up to date is.
U kunt daarom de komende week van de leerkracht de vraag krijgen om de
juiste gegevens door te sturen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

groep 3 t/m 6
groep 1 t/m 8
team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Eindtoets binnen
Groep 8 heeft eind april de centrale eindtoets gemaakt. Dit is enorm goed verlopen en daarvoor nogmaals
complimenten aan onze leerlingen uit groep 8, ouders en leerkrachten. Inmiddels zijn de resultaten van de
eindtoets binnen. Deze resultaten zijn voor leerlingen van groep 8 en de ouders belangrijk, maar het is ook
belangrijke informatie voor ons als school. Het is door de coronacrisis wel anders dan andere jaren, vanwege het
thuisonderwijs wat heeft plaatsgevonden en het niet doorgaan van de eindtoets vorig jaar.
Toch evalueren en analyseren wij de resultaten met elkaar om onze aanpak voor komend jaar aan te scherpen en
de voorbereidingen op een volgende centrale eindtoets te verbeteren. Juf Margriet, Meester Mike, Juf Esther, Juf
Tineke en Juf Petricia hebben al overleg gehad over de resultaten. Binnenkort zullen we wat meer inhoudelijke
informatie geven over de eindscore en wat dit betekent voor onze school.

Nieuws uit de groepen
~~ MOESTUIN ~~
Er groeit al van alles in onze moestuin en in de bakken. De eerste bloemetjes aan de aardbeiplanten zijn gespot
en de we hebben zonnebloemzaadjes rondom de tuin gezaaid. Wat zal dat er mooi uit zien over een tijdje!

Wat waren het drie geweldige dagen! Hieronder nog enkele foto's

~~ PAUZE ~~
Na een middag vol activiteiten, waaronder
lasergamen, houden we even pauze.
Dankjewel Koopjestoppers voor de lekkere
traktatie!

We vertellen elkaar wat wij in het weekend gedaan
hebben.

~~ MOESTUIN ~~
Onze eerste oogst! Radijsjes.
Ondertussen wordt de tuin verzorgd. De planten kunnen wel wat extra water gebruiken.

~~ INSTAGRAM ~~
Vanaf vandaag zijn we ook te volgen op
Instagram.
https://www.instagram.com/cbsdekiel/
Volgt u ons ook?

