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21 mei 2019

ALGEMEEN
Agenda
21 mei:
23 mei:
24 mei:
27 mei:
29 mei:
30 mei/31 mei:

MJW nr. 17; groep 1-2B in de ochtend naar De Maashorst
13.00 uur Bogaviering
ochtend: groep 1-2A naar De Maashorst
start toetsweek t/m 14 juni groepen 1 t/m 6
bezoek aan het Rijksmuseum groepen 7 en 8
Hemelvaart; kinderen en team vrij

Schoolvakanties
Hieronder de schoolvakanties voor 2019-2020. De studiedagen en overige vrije dagen moeten nog
worden vastgesteld. Zodra deze bekend zijn, informeren wij u daarover.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

14 t/m 18 oktober 2019
23 december t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Eindtoets
Onze leerlingen van groep 8 doen elk jaar mee aan de Centrale Eindtoets van Cito. Dit jaar heeft de
groep zeer goed gescoord: gemiddeld 539.6 . Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 535.7.
Complimenten aan alle leerlingen van de groep, ze hebben hard gewerkt. En complimenten aan
meester Jo en juffrouw Leonie voor hun bijdrage aan dit prachtige resultaat.

Bezoek inspecteur
Dinsdag 14 mei jl. hebben wij bezoek gehad van de onderwijsinspecteur meneer Rohde. Wij
hebben samen met hem gekeken naar de overgang van onze leerlingen naar het voortgezet
onderwijs. Hoe adviseren wij? Hoe doen onze leerlingen het in het voortgezet onderwijs? Zitten
onze leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs op het advies wat wij hen hebben gegeven?
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Meneer Rohde heeft ervaren dat wij kritisch en beredeneerd tot onze adviezen komen. De
leerkracht van groep 8 overlegt goed met collega leerkrachten, de intern begeleider en directeur
voordat er een definitief advies wordt gegeven. Meneer Rohde adviseerde ons wel om onze
procedure vast te leggen.

De kleine Jantje Beton loterij 2019
Onze school komt in actie voor spelen! Spelen is namelijk niet alleen
heel leuk, het is ook heel belangrijk. Daarom zetten wij ons in!
Woensdag 22 mei t/m woensdag 5 juni gaan de leerlingen van de
groepen 4 t/m 8 lootjes verkopen. Daarmee halen we geld op voor ons nieuwe schoolplein èn voor
kinderen voor wie buitenspelen minder vanzelfsprekend is.
Familie, vrienden en kennissen, helpen jullie mee? Ieder verkocht lot helpt voor meer spelen!
Wij wensen onze lotenverkopers heel veel succes toe! Jullie zijn bikkels!
Voor meer informatie: www.jantjebeton.nl/loterij

Schoolreis
Op donderdag 13 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op ons jaarlijks schoolreisje.
Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 3 naar speeltuin ‘t Kwekkeltje in Rosmalen. Verwachte
terugkomst is rond 15.30 uur.

De groepen 1 t/m 3 gaan met auto’s. De klassenouder doet nog een beroep op u om ons weg te brengen en
te halen.

De groepen 4 t/m 7 gaan naar boerderij-avonturen-oase Irrland in Duitsland. We verwachten rond
17.15 uur weer terug te zijn bij school.

2

Moet Je Weten jaargang 26, nummer 17

21 mei 2019

Deze groepen gaan met de bus.
Voor de kinderen die naar Irrland gaan vragen wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs
af te geven bij de leerkracht van uw kind.
In de week voorafgaand aan het schoolreisje krijgt uw kind een brief mee naar huis met daarop alle
informatie over die dag.

Ouderbedankmiddag
De ouderbedankmiddag van woensdag 26 juni wordt gecombineerd met de jaarsluiting op
donderdag 4 juli a.s. van 13.00-14.15 uur. Alle groepen verzorgen dan een optreden. U bent dan
van harte welkom!

Verjaardagen juni
1
3
5
7
9
11
18
21
26
26
29

Frederique Kruijsen (2012)
Yara Keulers (2010)
Thomas van den Hurk (2011)
Lens van Uden (2013)
Fabienne van de Wiel (2006)
Lieve Bekkers (2010)
Katie Schryvers (2008)
Stijn van Dommelen (2009)
Justin Perrée (2007)
Wintom Andom Mehera
Charlotte van Munster (2012)

Groep
3
5
4
1-2B
8
5
6
6
8
1
3
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Nieuws uit de groepen:
Groep 6

Workshop Green screen
Afgelopen week hebben we een workshop Green Screen gehad, verzorgd door de bibliotheek. Met
een speciale app kun je erg leuke foto's of filmpjes met speciale effecten maken . De kinderen
kunnen met behulp van dit screen op een hele andere manier iets presenteren. We hopen dit ook
een keer terug te zien tijdens presentaties van 'de wereld'. Ondanks de wet op de privacy hebben
we deze foto kunnen plaatsen. 😉
Vorige week is er een nieuw meisje in onze groep gestart. Zij heet Kelsey Ramas en komt uit de
Filipijnen. Ze heeft al veel nieuwe vriendinnen, ondanks het feit dat ze grotendeels Engels spreekt.
Welkom in onze groep Kelsey. We hopen dat je het heel fijn gaat vinden.
Afgelopen vrijdag is er een nieuw meisje kennis komen maken. Zij heet Ulrike en zit momenteel
nog in Grave op school. Zij begint na de zomervakantie bij ons in de groep. Ook zij had al snel veel
vriendinnen. Ulrike van harte welkom in onze groep. Een hele fijne tijd ook hier bij ons.
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Wat hadden de kinderen mooie lapbooks gemaakt over het onderwerp 'communiceren'. Een groot
compliment voor allemaal. Super gedaan. Willen jullie weten wat dat zijn? Kom maar snel kijken in
groep 6. Deze week liggen ze nog ter inzage.
Vertellen de kinderen wel eens over de Grej of the Day? 1 à 2 keer per week krijgen ze een raadsel
(grej) op. Na een paar dagen wordt het antwoord gegeven met behulp van een kleine powerpoint.
Vervolgens worden er foto's van het raadsel aan een wereldkaart gehangen. Kom maar eens
kijken. Weten jullie het antwoord op deze Grejs? De kinderen denk ik wel, want deze zijn al aan
bod geweest.
•
•
•
•
•
•
•

Eerst was het een medicijn.
700 kamers, geen toilet
Ik poep kubussen
Een trieste onderscheiding
Wie maakt de meest autobanden ter wereld?
Ik ben aan een klokkentoren blijven hangen.
Deze presidenten verzetten bergen.

Die huidige Grej is: Ik ben 6.400 km lang (we kwamen er wel achter dat dit door recent onderzoek
21.000 moet zijn). Ondanks dit is het vanaf de maan niet zichtbaar.

5

Moet Je Weten jaargang 26, nummer 17

21 mei 2019

Informatie van derden

Het lijkt ons leuk om uw kind terug te zien.
Met vriendelijke groeten,
Nienke Albers & Indy Kweens
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