Week 16 2017-2018

Belangrijke data
April
17 april
18 aprl
20 april
20 april
20 april
24 april
25 april
27 april
30 april

IEP-toets 8ste jaars en de adviestoetsen voor de 7de jaars
IEP-toets 8ste jaars en de adviestoetsen voor de 7de jaars
Koningsspelen (ochtend)
Open podium 09.30-10.30 uur (Ouders zijn van harte welkom.)
Voetbal: Halve finale meisjes
Medezeggenschapsraad
IEP advies gesprekken 7de jaars met ouders en leerlingen
Koningsdag: Versierde fietsen optocht
tot en met 11 mei Mei-Hemelvaart vakantie

14 mei
16 mei
18 mei
25 mei

Studiedag team. De kinderen hebben geen school.
Juffen- en meester dag
Combi 8
bootcamp bovenbouw

Mei

IEP-toetsen dinsdag 17 en woensdag 18 april 2018
A.s. dinsdag- en woensdagochtend nemen we bij de 8ste jaars leerlingen de IEP-eindtoetsen af.
De 7de jaars leerlingen zullen op die dagen de IEP-adviestoets maken. Na het maken van deze adviestoets zullen
we op woensdag 25 april deze leerlingen en ouders uitnodigen om over het (voorlopig) advies te praten. Je krijgt hier
nog een uitnodiging voor.
Meesters- en juffendag 2018
Op woensdagochtend 16 mei vieren we meesters-en juffendag. Iedereen mag dan gezellig verkleed op school
komen. Het eerste uur vieren we gezamenlijk met alle kinderen en leerkrachten in de hal. Ouders zijn hierbij van
harte welkom. Daarna zal iedere groep in de eigen klas het feest voortzetten. De kinderen mogen hun eigen eten en
drinken mee, maar worden uiteraard ook door de leerkrachten op lekkers getrakteerd. We vinden het leuk om een
kleinigheidje te krijgen...een leuke tekening of een ander zelfgemaakt cadeautje kunnen we erg waarderen.Het mag
maar hoeft absoluut niet. We hopen gewoon op een gezellige dag.
Schoolvoetbal
Het schoolvoetballen is in volle gang. Op dit moment is in ieder geval al zeker dat ons meisjesteam M8 door is naar
de halve finales én dus ook kans maken op de 1e plaats. De halve finales worden op vrijdag 20 april gespeeld vanaf
18.00 uur.
Op onze Facebook pagina vind je wat leuke foto’s en video’s over het schoolvoetballen.
Buitenlesdag
Het weer werkte afgelopen dinsdag wel heel erg goed mee tijdens de Nationale Buitenlesdag. Vanaf het begin van
de schooldag tot en met het einde waren de kinderen bijna zonder onderbrink buiten te vinden. Niet om te spelen,
maar om les te krijgen. De middenbouwgroep startte met een buitengymles. Tafelen, lijnbal, basketbal, touwtje
springen, mikken. Zij werden opgevolgd door de bovenbouwgroep. De kleuters hadden een korte speurtocht door de
wijk op zoek naar letters. De middenbouw ontkwam toch niet aan een taalles. Maar dan wel zonder Snappet. Zij
moesten zoveel mogelijk dingen die ze zagen opschrijven. Dat gebeurde ’s morgens in de wijk en ’s middags in het
bos. Voor de bovenbouw geen taal maar lezen en rennen. Een Zweeds loopspel waarbij zoveel mogelijk vragen
moesten worden beantwoord. Een ander taal-loopspel kwam later nog aan bod.
Zittend in de kring buiten in het zonnetje, werd er voorgelezen voor de onderbouw gevolgd door enkele
kringspelletjes. De middenbouw en de bovenbouw hadden ook nog eens buiten een tekenles. Zittend op hun eigen
stoel of in het gras werd getekend wat de kinderen om zich heen zagen.
Als afsluiting werd er door alle kinderen nog met stoepkrijt gekleurd en volop gespeeld met ander spelmateriaal.
Een heerlijk dagje en weer eens heel wat anders dan anders.
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Koningsspelen
Op vrijdag 20 april is het zover. De jaarlijkse Koningsspelen zijn er weer. Na jarenlang vossenjacht te hebben
gedaan, hebben we dit jaar gekozen voor een andere opzet. We starten in elke klas met een Koningsontbijt. Na het
ontbijt gaan we in de klas kijken naar de opening van de spelen door de koning en koningin. Om 9.30 uur starten we
met een open podium. Jullie zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Zo rond 10.30 uur hebben de
kinderen pauze. Er is schoolfruit, maar zelf iets gezonds meenemen mag altijd. Zo rond 10.45 uur starten we met
een beweegcircuit. Om 11.45 uur is de ochtend voorbij en hebben de groepen 1 t/m 4 vrij. Voor de bovenbouw is er
’s middags nog een activiteit.
Het programma:
8:25 uur
schooldeuren gaan open
8:30 uur
ontbijt in de klas
Opening Koningsspelen en de dans in de klas
9:30 uur
Open Podium
10:30 uur
Spellencircuit op het plein en/of binnen
11:45 uur
Einde Koningsspelen onderbouw en middenbouw
12:45 uur
Groep 5 tot en met 8: Zweeds Loopspel met als thema: het koningshuis
13.15 uur
Bioscoop
15:00 uur
school is uit
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Open podium
Tijdens de vrijdag van de Koningsspelen houden we ook weer een Open Podium. Van 9.30 tot 10.30 uur treden
verschillende kinderen voor ons op met acts, dansjes, liedjes, etc. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.
De kinderen kunnen op school dingen afspreken over hun optreden. Oefenen zal zo veel mogelijk thuis gebeuren.
Schoolreisje
Op maandag 9 juli gaan de kinderen op schoolreisje. De onderbouw gaat naar Het Land van Jan Klaassen. De
middenbouw gaat naar de Julianatoren en groep 7 en 8 gaan naar pretpark Hellendoorn. Nadere bijzonderheden
volgen nog.

Leerlingenraad
Wij willen ons nog eens voorstellen. We zijn nog actief en het is lang geleden dat een foto en de verkiezingen in de
Nieuwsflits stond. De leerlingenraad:
Uit groep 8: Sara Lynn (voorzitter) en Anass (penningmeester). Uit groep 7: Florina en Sabine (secretarissen).
Groep 6: Aleah, Romaissa en Gwen. Joep en Petra begeleiden ons.
Vanmiddag hebben wij met de leerlingenraad bij elkaar gezeten om een woordweb van de Zandberg te maken. Over
waarom wij het zo leuk vinden op deze school. Daar wordt dan nog een verslag van gemaakt.
Ook zijn wij bezig met het uitwerken en organiseren van een zomerfeest. Wij willen graag een nieuw klimtoestel op
het schoolplein en daar is geld voor nodig. Hebben jullie goede ideeën? Wij van de leerlingenraad horen die graag!
Vaak zijn wij aan het basketballen zonder net, maar in een mand. Nu hebben wij het voor elkaar gekregen, mede
dankzij de ouderraad, dat er een basket aan de school vast komt.
Wij hopen dat alle ideeën en wensen kunnen worden uitgevoerd.
Groetjes Florina, Sabine en Romaissa.
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