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Nieuwsbrief mei 2019   

 

 
 
Maandag 20 mei  Betaaldag schoolreisjes 
Maandag 20 mei  Start Avond-4-daagse 
Woensdag 22 mei  Inloopspreekuur JGT (8.30u. – 9.00u.) 
Woensdag 22 mei  Start schoolkamp gr. 8 
Donderdag 30 mei  vrij, Hemelvaartsdag 
Vrijdag 31 mei   vrij 
Donderdag 6 juni  Inloopmoment 
Maandag 10 juni  vrij, 2e Pinksterdag,  
Dinsdag 11 juni  Afscheidsreceptie meneer Jan-Willem 
Dinsdag 11 juni  Informatieavond continurooster  
Woensdag 12 juni  Paardenmarkt, kinderen zijn vrij 
Donderdag 13 juni  Schoolreisjes gr. 1 t/m 7 

 
 
Cito eindtoets- groep 8 
 
We zijn enorm trots op de leerlingen van groep 8. Zij hebben allemaal een goede CITO-toets 
gemaakt en een score behaald die past bij het gegeven advies voor het vervolgonderwijs.    
In een enkel geval daar zelfs boven. 
Met een gemiddelde score van 538,8 ligt dit ruim boven het landelijk gemiddelde. 
 
Over de kanjertraining 
 

Iedereen is een Kanjer! 
 
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich 
fijn voelen bij ons op school en met plezier naar 
school gaan. Daarvoor is een goede sfeer in elke 
klas belangrijk! Wij hebben gekozen om met de 
Kanjertraining te werken. De Kanjertraining gaat 
er vanuit om bij onenigheid oplossingen te 
zoeken die voor elk kind goed voelen. Tijdens 
kringgesprekken wordt er gesproken over elkaar 
vertrouwen, elkaar helpen, de baas spelen en 
meeloop gedrag. Dit doen we in alle groepen. 
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De vier Kanjerpetten 
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen 
maakt de Kanjertraining gebruik van petjes met vier 
verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem 
voordoet hebben kinderen een keuze om 
verschillend te reageren. Met de groep kijken we 
tijdens het kringgesprek welke kleur pet een kind op 
heeft tijdens de situatie. 
 
 

        Avond-4-daagse 
     

Enkele leden van de Ouderraad hebben zich weer flink ingespannen 
rondom de organisatie van de “Avond-4-daagse”. Een groot aantal 
leerlingen gaat vanaf a.s. maandag weer 4 dagen aan de wandel met hun 
vriendjes, vriendinnetjes en ouders. Succes!  

  Door een ouder is een wandellied gemaakt; speciaal voor de ONS!  
 

  
Afscheid meneer Jan-Willem 
 
Het is bijna niet voor te stellen: meneer Jan-Willem gaat met 
pensioen.  
Ruim 14 jaar is hij op school als conciërge werkzaam geweest. 
Meneer Jan-Willem is werkelijk van alle markten thuis. Voor alle 
vragen en klusjes wist hij een oplossing.  
Dit afscheid laten we niet ongemerkt voorbij gaan!   
Op dinsdagmiddag 11 juni, vanaf 15.00 uur kunt u in de aula 
meneer Jan-Willem feliciteren met zijn pensioen en hem een 
welverdiend pensioen toewensen! 
 
Continurooster, ouderavond 
 
Zoals u weet, wijzigen volgend schooljaar onze schooltijden en gaan we over op het 
continurooster. Achter de schermen zijn we volop bezig met de voorbereidingen. 
Op 11 juni bent u van harte welkom op de ouderavond. We gaan dan in op de organisatie 
van het overblijven op school. U ontvangt nog een uitnodiging. 
 
Schoolkamp 
 

De kinderen kijken er al een lange tijd naar uit: “op kamp”! 
Groep 8 gaat van 22 mei t/m 24 mei op kamp. 
Dat wordt veel genieten! We wensen groep 8 en hun begeleiders 
een super gezellig kamp toe. 
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Schoolreisjes 

Op donderdag 13 juni gaan de groepen 1 t/m 7 gezellig op pad! 

Groep bestemming Vertrek om Terug om 

1/2 Rood en Blauw Groenendaal 9.30 uur 15.00 uur 

3 en 4 Linnaeushof 9.00 uur 17.00 uur 

5 en 6 Duinrell 9.45 uur 17.00 uur 

7 De Efteling 8.15 uur 21.00 uur 

 

 

 

 

 

10 mei ’19 gastspreker Ria Veldman in groep 7 

 

Na het adopteren van een monument en de 4 mei 
viering hebben we de herdenking in groep 7 
voortgezet, gekoppeld aan het Jodendom. Ria 
Veldman is als gastspreekster in de klas geweest en 
heeft  o.a. verteld over de Joden uit de bijbel, het 
land Israël en over de Joodse feesten . Ze benadrukte 
dat we vooral nooit mogen vergeten wat er in de 
tweede wereldoorlog is gebeurd.                                                                                                                     
Ria  heeft met haar man Fred, 2 jaar in de Kibboets 
Nes Ammim in Israël gewoond en weet dus veel over 
dit land en de gebruiken. Ook had ze diverse 
materialen bij zich om aan de kinderen te laten zien.                                                                                                                               
De kinderen waren zeer geïnteresseerd en stelden 
interessante vragen. 

 

Ria, nogmaals bedankt ! 
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Bank Battle in groep 8 

Wij als groep 8 hebben meegedaan aan de Rabobank Bank Battle.  
Dat houdt in dat je vragen moest ontcijferen voor een code. Onze taak was om de letters bij 
de juiste cijfers te zetten. Dat was erg lastig want er kwamen heel veel kaartjes tegelijk die 
we moesten opzoeken en het cijfer erin schrijven. Uiteindelijk had de code iets met bekende 
Nederlanders te maken en hun geboortedatums. 
Die geboortedatums moesten we met een rekenmachine bij elkaar optellen en dat was de 
code. Toen kwamen we bij de eindopdracht. dat waren allemaal meerkeuzevragen. De klas 
die het snelste tijd had wint  1 uur Jumpin. Groep 8 vond dit 
bijzonder maar ook heel leuk. Wij hadden een best snelle tijd 
vergeleken met andere klassen. 
Onze tijd was ongeveer 500 seconden ( ong 8 min ) en de 
andere klas had in de 2000 seconden. Wij vonden dit een 
heel leuk idee en we hopen dat we winnen. 
Sem en Ehsan 
 
 
CITO eindtoets in groep 8 

We hadden in groep 8 op dinsdag, woensdag en donderdag de cito eindtoets 
Iedereen had wel een beetje spanning, maar iedereen dacht ook dit kunnen we. 
We hadden goed geoefend en we hadden 8 jaar lang les gekregen van fantastische juffen en 
meesters. Dag 1 was het spannendste, want dan weet je nog niet hoe het gaat. 

Je kreeg een boekje en een blad met allemaal rondjes die je moest kleuren als je 
dacht dat dat het 
goede antwoord was. Het waren allemaal taal, spelling en rekenen opdrachten 
net als dag 2. Dag 3 was wel wat anders dan dag 1 en 2 we hadden namelijk 3 
toetsen. De drie toetsen waren aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 
Het viel uiteindelijk mee en iedereen had een goede uitslag. 

        Dit stuk is geschreven door: Yenthe 
 

Kamp groep 8 

Op woensdag ochtend 22 mei 2019 gaan wij op kamp! Wij gaan naar 
Hierden, naar een YMCA kamp. We vertrekken om ongeveer tien uur. 
Daar hebben wij best wel veel zin in, omdat we dan worden uitgezwaaid 
door de hele school en al onze ouders/familie. We gaan dan met de bus 
weg en zijn dan zo´n twee uur onderweg. En als we dan in de bus zitten 
gaan we heel erg hard zingen. En natuurlijk veel snoep eten. Als we dan 
aankomen en dan nog trek hebben gaan we ons lunchpakketje opeten 
die we zelf mee moesten nemen. Dan gaan we ook onze tenten inrichten. 
Als we daar mee klaar zijn gaan we spelletjes doen. Als we daar dan weer 
mee klaar zijn gaan we avondeten. En na het avondeten gaan we het avondprogramma doen dus dat 
zijn spellen. Waar we ook veel zin in hebben is de bonte avond, dat is de laatste avond van het kamp 
en dan moet iedereen een soort optreden doen. Daarna hebben we ook nog een disco. We gaan op 
de allerlaatste dag ook nog zwemmen en daar hebben we ook heel veel zin in. Dus eigenlijk hebben 
we overal wel zin in.  
Geschreven door: Anne en Ise  
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