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Belangrijke data
Juni
02 juni
06 juni
07 juni
07 juni
08 juni
13 juni
09 juli

10 juli
10 juli

Dag van de bouw
MR workshops en scholing update
Bootcamp groep 3 t/m 8
Informatieavond musical groep 7/8 19.30-20.15 uur
Hockeyclinic groep 7/8
Buitenspeeldag
Schoolreis onderbouw
Schoolreis middenbouw
Schoolreis bovenbouw
Musical groep 7/8
19.00 uur
Afscheidsavond groep 8 20.45 uur

IEP Pre-test voor groep 6
Bureau-ICE ontwikkelt toetsen voor de leerlingen van het basisonderwijs. Wij gebruiken daarvan de IEP-advieswijzer
voor groep 7&8 en de IEP-eindtoets voor groep 8. Inmiddels wordt er gewerkt aan een IEP pre-toets die in groep 6
afgenomen kan worden. Wij hebben ons opgegeven om deze toets uit te proberen. Daarmee werken we mee aan de
ontwikkeling van de toets, kunnen we gelijk uitproberen in groep 6 hoe zo’n toets gaat én krijgen we een beetje een
beeld van wat de kinderen kunnen. Voor de kinderen is het een oefening in het maken van een IEP-toets.
De komende anderhalve week zullen we dagelijks één of twee onderdelen van deze toets afnemen bij alle leerlingen
van groep 6. De leerlingen zitten in de hal of in de klas, apart van de andere kinderen. Zo kunnen ze ongestoord
werken aan hun opdrachten. De toets wordt gemaakt op onze tablets. De kinderen hoeven zich niet speciaal voor te
bereiden voor deze toets. Ze hebben wel hun eigen goedwerkende “oortjes” of koptelefoon nodig om gesproken
teksten goed te verstaan. Wil je er voor zorgen dat de kinderen die meenemen als ze al niet op school zijn?
Ouderkring sociale media
Maandag 28 mei was de ouderkring over sociale media. Klaartje Schüngel van SocialmediaIimpact heeft op een
bijzonder prettige manier de aanwezige ouders en leerkrachten voorlichting gegeven. Er was voldoende ruimte om
vragen te stellen. Klaartje vond het waardevol om met deze groep betrokken ouders in gesprek te gaan en hoopt
dat zij met de informatie uit de ouderkring . De informatie in onderstaande link is bedoeld om meer handvatten
hebben om gericht kinderen te begeleiden in de online wereld.

TIPS voor ouders
De tips die tijdens de ouderavond “Social media” besproken zijn, zijn te downloaden onderaan de websitepagina
https://www.socialmediaimpact.nl/ouderavonden/ouderavond-basisschool/
Indien je nog meer info zou willen: Klaartje Schügel www.socialmediaimpact.nl
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Musical groep 7/8
De 7e en 8e jaars leerlingen zijn gestart met hun musical. Zij zijn allemaal al heel druk en enthousiast aan het
oefenen. Om e.e.a. goed te laten verlopen willen we je graag uitnodigen op onze ‘informatiebijeenkomst’ aanstaande
donderdag 7 juni om 19.30 uur. We verwachten dat het ongeveer 3 kwartier gaat duren.
Wie heeft er nog witte lakens die we kunnen gebruiken voor de musical?
Bootcamp groep 3 t/m 8
Vanwege zwangerschapsverlof van een van de medewerkers van BeActive is onze bootcamp van vrijdagmiddag 25
mei verplaatst naar 7 juni. Dit valt op een donderdag. Dat houdt in dat we nu met groep 3 t/m 8 naar bootcamp gaan.
Om 8.30 uur gaat meester Eugène met zijn groep lopend naar het Schaffelaarse Bos waar BeActive met de kinderen
gaan bootcampen. Groep 6/7/8 gaan om 9.30 uur lopend naar het bos en gaan daarna aan de slag. Omdat het bos
geen kleedkamers heeft, is het handig om makkelijke en oude kleren aan te trekken.
Wij hebben er zin in.
Hockey les groep 7 en 8
Op vrijdagmiddag 8 juni hebben de kinderen van groep 7 en 8 hockeyles bij de hockeyclub. We gaan hier om 12.45
naar toe en we starten om 13.00 uur en het is om 15.00 uur afgelopen. De kinderen mogen vanaf de hockeyclub
direct naar huis of lopen met juf Tamara terug naar school. Om zo prettig mogelijk de les te volgen, heeft de
hockeyclub gevraagd om de kinderen in sportieve kleding te laten komen met loop- of kunstgrasschoenen. Dit
mogen geen voetbalschoenen met noppen zijn. Ook is het handig dat de kinderen iets van drinken meenemen voor
in de pauze. We verheugen ons op een sportieve les!

Concept vakantieroostyer 2018-2019
Let wel nog op: Het is het concept.
Herfstvakantie

22-10-2018

26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

4-1-2019

Voorjaarsvakantie

25-2-2019

1-3-2019

Goede vrijdag en 2e Paasdag

19-4-2019

22-4-2019

Meivakantie

23-4-2019

3-5-2019

Hemelvaart

30-5-2019

31-5-2019

Pinkstervakantie

10-6-2019

10-6-2019

Zomervakantie

22-7-2019

30-8-2019
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