Week 23

2017-2018

Belangrijke data:
Juni
02 juni
Dag van de Bouw
05 juni
Hockeyclinic bovenbouw
05 juni
Ouderkring Middenbouw. Onderwerp: Basisontwikkeling en de doorgaande ontwikkeling
onder- naar middenbouw.
06 juni
Marileen in de onderbouw. Studiemorgen voor Manja en Carina.
06 juni
MR-workshops en scholing update
13 juni
Buitenspeeldag
Juli
09 juli
Schoolreisje onderbouw
Schoolreisje middenbouw
Hockeyclinic bovenbouw
Aanstaande dinsdag middag is de bovenbouw uitgenodigd door MHCBarneveld om een
hockeytraining te volgen. Van 13:00-15:00 uur zal de bovenbouw de fijne kneepjes van deze sport te
leren krijgen. We zullen hier met de fiets vanaf school heen gaan en ook samen weer terug fietsen.
Belangrijk om mee te nemen:
Sportieve kleding
Loop- of kunstgrasschoenen (Geen voetbalschoenen)
Fiets
Drinken
De verdere hockeybenodigdheden wordt door de hockeyclub geregeld.
Ouderkring bovenbouw gecanceld
Voor aanstaande donderdag stond er een ouderkring gepland voor de bovenbouw. Deze zal door
omstandigheden niet doorgaan. Iedereen is gezond en wel van het kamp teruggekomen, maar Hester
moet wegens een opgelopen “infectie” het even rustiger aandoen. In overleg hebben we met haar
afgesproken om geen avondactiviteiten door te laten gaan.
Kamp bovenbouw
De afgelopen week was het erg rustig in de school. Een klas weg is toch even heel anders. Na het
uitzwaaien maandag kon het kamp echt gaan beginnen. Met dat mooie weer moest dat natuurlijk wel
goed komen. De eerste dag hebben we genoten van een aantal erg leuke spellen. Van een
watergevecht tot levend stratego. Maar het hoogtepunt van deze avond was wel het moordspel. Een
aantal ouders van de bovenbouw + Meester Martin had zich ontpopt als verdachten en de kinderen
moesten aan de hand van vragen raden wie van deze ouders de dader was. En dit is een aantal
groepjes ook zeker gelukt! Erg knap!
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Na dit spel ging natuurlijk het kampvuur aan en na wat gefeest in de kelder was het echt tijd ieders
bed op te zoeken.
Dinsdagochtend begon vroeg; Stijn heeft alle kinderen op subtiele wijze (lees: met de megafoon)
wakker gemaakt en toen kon de dag beginnen. Op deze dag stond expeditie Robinson centraal;
zeskamp geregeld door Leon en in het Lunterse dorp opdrachten uitvoeren. Moe maar voldaan
kwamen we weer het terrein op en stond er een grote BBQ klaar voor ons. Maar een kamp is
natuurlijk niet compleet zonder bonte avond. Wat was het een gezellige avond!

En toen brak de derde dag alweer aan. Na even een frisse duik te hebben genomen in Bosbad
Lunteren, zijn we weer rustig op onze fiets gestapt naar de Lange Voren. We hebben genoten!
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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 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.
Onderbouw
Woensdag 6 juni zal juf Marileen de kinderen van de Onderbouw begeleiden. Manja en Carina
hebben dan een studiedag speciaal voor het “jonge kind”. Samen gaan ze aan de slag om de
plannen voor volgend jaar verder uit te werken, denk aan het speelwerkplein, brede basisontwikkeling
in de onderbouw en de doorgaande leerlijn.
Groet, Manja en Carina

Concept vakantierooster schooljaar 2018-2019
Het is nog het concept rooster.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
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22-10-2018
24-12-2018
25-2-2019
19-4-2019
23-4-2019
30-5-2019
10-6-2019
22-7-2019

26-10-2018
4-1-2019
1-3-2019
22-4-2019
3-5-2019
31-5-2019
10-6-2019
30-8-2019
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