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Open dag 14 maart thema ‘Geschiedenis’
Woensdag 14 maart is onze jaarlijkse open dag. Deze ‘open dag’ is voor ouders, nieuwe
ouders met hun kind(eren), pake’s, beppe’s, opa’s, oma’s etc. Tijdens het ochtend
programma (van 8.30-12.00 uur) kunt u de lessen bijwonen. ’s Avonds verwachten wij vanaf
19.00 uur alle kinderen met hun ouders, pake’s, beppe’s, opa’s,oma’s etc. In de klassen kunt
u materiaal bekijken en in het speellokaal is een tentoonstelling van oud materiaal (sport en
spel, hobby’s, speelgoed etc.)
Langs deze weg willen wij een oproep doen aan u als ouder (s), om materiaal aan te leveren
voor deze tentoonstelling of tips waar wij materiaal kunnen vragen.

Werken Met Kwaliteit
Op school werken wij regelmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en
alles wat hier mee samenhangt. In de maand januari vullen alle teamleden een Quick scan
in voor de onderdelen : schoolconcept (is voor iedereen onze visie helder), didactisch
handelen (leerkracht ‘gedrag’ tijdens het lesgeven) en het aanbod voor rekenen. Met de
uitkomst van deze Quick scan kunnen wij bekijken of wij op de goede weg zijn om de doelen
die wij nastreven (Schoolplan 2017-2018) halen of bij moeten stellen. Wanneer de het
rapport en de analyse klaar zijn bespreken wij dit in het team en in de MR.
Kwaliteitsgebied Schoolklimaat
In maart gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst invullen met betrekking tot
veiligheid. Deze vragenlijsten worden ook door het team ingevuld. Uw kind krijgt ook
gegevens mee, zodat u deze vragenlijst ook in kunt vullen. Het is een wettelijke verplichting
om dit ieder jaar in te vullen.
Tevredenheidsonderzoek
Naast de vragenlijst met betrekking tot veiligheid willen graag een tevredenheidsonderzoek
d.m.v. een vragenlijst onder de ouders verspreiden. Ook deze vragenlijst kan digitaal
afgenomen worden.

Beide vragenlijsten kunnen anoniem ingevuld worden.
Op woensdag 7 maart krijgen de kinderen de inloggegevens mee en u kunt t/m 21 maart de
vragenlijsten invullen.
Het is van groot belang dat u de vragenlijsten in gaat vullen. Wanneer de respons te laag is
mogen wij dit niet als ‘geldig’ aanmerken.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Op vrijdag 9 februari hebben de kleuters meegedaan aan Streetwise van de ANWB, ze
weten nu heel goed hoe ze over moeten steken! En hebben hier ook een certificaat voor
gekregen. Goed gedaan!
De afgelopen week vierden ze in het zuiden van Nederland carnaval. We wilden dit niet
helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan, dus maandag en dinsdag zijn we regelmatig in de
polonaise door de klas heen gegaan. "Er staat een paard in de gang" was wel favoriet.
In de voorjaarsvakantie gaat Tijs verhuizen. We gaan je ontzettend missen Tijs, maar
wensen je heel veel plezier op de nieuwe school!
Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema Dino's. De kinderen mogen spullen
meenemen die bij het thema passen.
Alvast een fijne voorjaarsvakantie!

Groep 3 en 4
De CITO toetsen zijn achter de rug. De rapporten gaan volgende week mee naar huis.
Met alles-in-1 starten we met het thema: Wanneer was dat?
Mocht u thuis nog oude spelletjes, kleding, etc hebben zouden wij ze graag in de groep
willen bekijken. Als er pakes, beppes zijn die hier iets over willen en kunnen vertellen,
zouden we dat erg leuk vinden.
Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan met het programma Streetwise. Hierbij ging het
vooral om de afspraken en regels die gelden voor diverse oversteekplaatsen.
De kinderen van groep 3 hebben nu alle letters geleerd. We gaan nu verder met het
herhalen en de spelling van woorden. Verder is het belangrijk dat de kinderen veel blijven
lezen zodat ze veel leeskilometers gaan maken. De kinderen van groep 4 zijn bezig met het
oefenen van de tafels en het behalen van het tafeldiploma.

Groep 5 en 6
De afgelopen weken stonden in het teken van de Cito toetsen en hebben de kinderen heel
hard gewerkt. De resultaten zijn nu binnen, de rapporten zijn geschreven en nu kunnen de
kinderen straks van de voorjaarsvakantie genieten. Vorige week vrijdag hebben de kinderen
aan Streetwise deelgenomen. Alle kinderen hebben een diploma gekregen.
De afgelopen twee weken was meester Bauke weer geregeld op school te zien en dat
vonden de kinderen heel leuk.
Deze week sluiten wij het project Kleding en Sport af en beginnen direct na de vakantie met
een nieuw project “Prehistorie,Grieken en Romeinen”.
Cultuurcentrum de Wâldsang uit Buitenpost is zes weken in groep 5 en 6 geweest om de
kinderen te laten ervaren hoe het is om een koperblaasinstrument te bespelen. Onder
leiding van docenten van de muziekschool hebben de kinderen heel wat geleerd.
Op vrijdag 23 februari is er een afsluitend optreden in de hal van school. Iedereen is
welkom! Het optreden is van 13:00 uur tot 13:45 uur.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Groep 7 en 8

Wisten jullie dat:
- We elke week leuke dingen doen? Nee? We zijn
naar de film geweest in de Slieker en hebben
‘The Cloudboy’ gezien. We hebben vorige week trapwaardigheid gehad en moesten met
zware rugzakken fietsen dus de kinderen zijn klaar voor hun reis naar het VO. Aanstaande
vrijdagmiddag krijgen we techniekles en dan worden er mooie vogelhuisjes getimmerd.
Leuke hé?
- Onze robot bijna klaar is en dat 4 kinderen naar EDU-robotic servent in de Harmonie
gaan?
- Jurjen, Jasper , Falko en Jente van der Land de gelukkigen zijn?
- Dat André Kuipers daar aanwezig is?
- Hans, de vader van Falko, ons enorm geholpen heeft met het in elkaar zetten van de
robot?
- Hans mee gaat als begeleider naar de harmonie?
- Wij enorm blij zijn dat Hans ons daarbij heeft geholpen?
- Wij hem daarvoor hartelijk danken?
- De kinderen van groep 8 hun eindgesprekken hebben gehad en dat we nu de
aanmeldingsformulieren mogen invullen?
- We maandag ook gesprekken hebben? We hebben natuurlijk ook nog kinderen in groep 7.
- Alle kinderen dinsdag hun rapport meekrijgen?
- Het bijna voorjaarsvakantie is?!?! We hebben er zin in!

!
Een fijne vakantie !

Wij feliciteren..
22-02

Timo van Dijk

22-02

Thom Meijer

25-02

Tymon Noordenbos

04-03

Amarins de Jong

05-03

Jasper Kremer

06-03

Pietrik Hiemstra

07-03

Jesse de Vries

12-03

Femke Mulder

17-03

Faya Bosma

18-03

Sophie Smit

26-03

Merlinde Giesing

27-03

Tijs Semplonius

27-03

Loren Hessels

Gefeliciteerd en………….
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