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VANUIT DE DIRECTIE
Eindcito
Wat zijn we weer trots op onze leerlingen van groep 8! Vorige week ontvingen we de uitslag van de eindcito.
Alle leerlingen hebben laten zien wat ze kunnen. Het gemiddelde van onze leerlingen, is dit jaar 538,6. Het
landelijk gemiddelde van alle scholen lag dit jaar op 534,9. De inspectie van het onderwijs kijkt naar de
uitslag en vergelijkt dit met de schoolgroep waar de school in valt. In de bijlage vindt u een brief met
uitgebreidere informatie.
Schooltijden
Voor de meivakantie heeft u de gelegenheid gehad om een enquête over de schooltijden in te vullen. 129
ouders (57% van de gezinnen) heeft dit gedaan.
Op de vraag met betrekking tot de schooltijden heeft 74% gekozen voor de woensdag- en vrijdagmiddag vrij,
15% voor alleen de woensdagmiddag vrij en 11% voor 5 gelijke schooldagen.
Op de vraag met betrekking tot de pauzetijden heeft 68% gekozen voor de korte pauze (1 uur, eigen keuze
TSO), 7% voor de lange pauze (1uur en 15 minuten, eigen keuze TSO) en 25% voor het continurooster (45
minuten pauze, iedereen eet op school in eigen klas).
Zoals u kunt zien, heeft een grote meerderheid gekozen om de schooltijden te houden zoals ze zijn. In de
TSOcommissie is vorige week de uitslag besproken, met de ouders in de commissie en met Korein.
Afgelopen donderdag is de uitslag besproken in de schoolraadvergadering en is door de MR instemming
verleend aan het continueren van de huidige schooltijden voor de komende 6 jaar.
De schooltijden blijven:
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30u-12.15u en 13.15u-15.15u
Woensdag en vrijdag :
8.30u-12.15u
Voor de TSO op maandag, dinsdag en donderdag houden we de overeenkomst met Korein in stand. Dit
betekent dat ouders zelf, indien van toepassing, aanmelden bij Korein en betalen.
Volgend schooljaar
Op dit moment zijn we als team bezig met de planning voor komend schooljaar. De groepsverdeling, de
verdeling van de leerkrachten en de jaarplanning, met studiedagen en activiteiten. De studiedagen worden
verdeeld over het jaar, om zo als team professionaliseringsactiviteiten te kunnen plannen door het jaar heen.
U ontvangt de informatie in de komende weken via het Cahierke.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Nadat we van het Pinksterweekend hebben genoten
begonnen we weer vol verwachting, omdat we een
vliegreisje naar Londen geboekt hadden voor alle
kleutergroepen en de groepen 3 en 4.
Toen we dinsdag naar school kwamen, zagen we dat
de school was omgebouwd tot ‘Veldhoven Airport’.
Veel kinderen hadden een koffertje meegenomen.
We gingen eerst door de securitypoort voordat we het
vliegtuig in konden.

Daarna werden we door de stewardess en de piloot toegesproken over de veiligheidsvoorschriften in het
vliegtuig en het verloop van de reis. We hebben een goede vlucht gehad.
In de klas hebben we onze reiskoffers uitvoerig bekeken.

De koffers werden op een rijtje gezet van klein naar groot, de verschillen werden
besproken en we pasten of de beer van de juf in een koffer kon meereizen. Die was
bijna net zo groot als Florán! De koffer van juf zat te vol! Gelukkig was er een
plaatsje en na veel passen en meten zat hij erin! We wilden ook wel eens kijken hoe
goed de security check was. Stiekem verstopten we een mes in een koffer. Het
mes werd direct ontdekt en moest eruit, evenals een schaar en een pakje drinken.
De koffers werden gelabeld. We moesten ons paspoort laten zien en vervolgens gingen we met onze koffer
door een scanapparaat. We wachtten in de boardingroom totdat alle koffers in het vliegtuig lagen en toen
gingen we zelf onze plaats zoeken. Het was een zeer geslaagde vlucht en zoals een leerling het
verwoordde: “De leukste schooldag van mijn leven!“
Groep 4A
Afgelopen dinsdag zijn we na binnenkomst in de klas meteen ‘in het vliegtuig gestapt’. We moesten langs de
security en kregen een bodycheck, onze bagage werd gescand en ingenomen en daarna mochten we
plaatsnemen in het vliegtuig. We kregen de veiligheidsvoorschriften te horen (in het Engels uiteraard) en we
vlogen vanaf Amsterdam naar Londen.
Een hele beleving en hiermee is het thema ‘holiday’ dan ook geopend!
De komende weken zal dit onderwerp centraal staan en ook de viering van de groepen 3 en 4 op vrijdag 22
juni zal in het teken staan van dit thema.
Met rekenen zijn we met een nieuw hoofdstuk begonnen: fietsen. In dit blok gaat het over verschillende
aanzichten; we gaan voorwerpen vanuit diverse standpunten bekijken. Ook de tafels komen weer volop aan
bod. Daarnaast is er aandacht voor maten, gewichten, lengte en temperatuur.
Met spelling zijn we vorige week aan een nieuw hoofdstuk begonnen. De volgende categorieën komen in dit
hoofdstuk aan bod: woorden met ch, woorden met een lange klank aan het einde (zoals panda) en woorden
met een lange klank aan het einde van de klankgroep (zoals mo-len).
Volgende week donderdag gaat de gymles in de sporthal niet door. We gymmen dan buiten. Houdt u
rekening met passende kleding en schoeisel?
Juf Birgit en juf Hannie.
Groep 5/6A
Toetsen
Komende week gaan we beginnen met de eindtoetsen van groep 5 en 6 (spelling, begrijpend lezen, rekenen
en AVI/DMT). In de loop van de volgende 3 weken zullen deze toetsen afgenomen worden en de meeste
toetsen hebben we in de ochtend ingepland. Ik wil u hierbij dan ook vragen om hier rekening mee te houden
bij het maken van afspraken met de dokter of de tandarts.
Weektaak
In de weektaak die we in onze groep gebruiken, staat wekelijks een leuk raadsel voor de kinderen om op te
lossen. Enkele weken geleden kwam Lars met een leuk raadsel en daar hebben de kinderen van groep 5/6A
zich vorige week op stukgebeten.

Kunt u de oplossing vinden?

Meester Bas
BELANGRIJKE DATA
24-05-2018: Peanutbaltoernooi groep 8
25-05-2018: Peanutbaltoernooi groep 8
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Pepijn (7B), Melle (8B), Tisa (5/6B), Aiden (3/4B), Sofie (5/6B), Vive (KB)
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