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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar Ingeborg Meutgeert (moeder van Sil, groep 5) en haar vader
“opa” Daan Meutgeert. Zij hebben de grote buis op het schoolplein mooi "aangekleed" met Hedera.
Bedankt voor jullie inzet!

Regel van de week
Wij blijven van andermans spullen af.

Nummer : 4

Datum: 01-10-2020

20 weken schoolfruit

Jaargang: 2019/2020

In het kader van het thema van de
Kinderboekenweek “En toen” kunnen alle
leerlingen meedoen met een prijsvraag. In de

Onze school is opnieuw ingeloot voor gratis

hal hangt een poster met hierop allemaal

20 weken schoolfruit. Dit betekent dat wij

babyfoto’s van personeelsleden en stagiaires.

vanaf week 46 (9 -13 november) tot en met

De poster is ook toegevoegd in de bijlage van

week 15 van 2021 (12 – 16 april) drie dagen

deze nieuwsbrief zodat u thuis uw

in de week de leerlingen van een stuk fruit

zoon/dochter kunt helpen. Wanneer alle

kunnen voorzien. Te zijner tijd hoort u nog

namen goed geraden zijn is een leuke prijs te

van ons wat de fruitdagen zullen zijn. Dit is

winnen. Mochten er meerdere leerlingen zijn

o.a. afhankelijk van de dag waarop het fruit

met de juiste antwoorden dan zullen we twee

geleverd gaat worden.

winnaars loten. Vandaag krijgen de leerlingen
een antwoordenblad mee. Ingevulde

Verkiezingen leerlingenraad

antwoordenblaadjes moeten uiterlijk
donderdag 8 oktober worden ingeleverd.

In de afgelopen weken zijn de verkiezingen
voor de leerlingenraad gehouden. Unaniem

Nieuwsbrief

Prijsvraag

zijn de volgende leerlingen gekozen: Levy

Dierendag

(groep 5), Fay (groep 6), Jesse (groep 7),

Zondag is het dierendag. Leerlingen van

Niels (groep 7), Lotte (groep 8) en Quintus

groep 1/2/3 mogen maandag hun favoriete

(groep 8). Eens in

dierenknuffel mee naar school nemen.

de 6/7 weken
vergaderen zij met
juf Ingrid over

Schoonmaakavond

verschillende

In verband met de nu geldende Corona

(schoolse) zaken en zal hun meningen/ideeën

maatregelen komt de schoonmaakavond,

worden gevraagd.

welke gepland stond op dinsdag 6
oktober, te vervallen.

Opening Kinderboekenweek
Vandaag hebben wij de Kinderboekenweek
geopend. Het thema dit jaar luidt: “En toen…”
Histotolk Frank Spijkers nam de leerlingen
van juf Nicolette en groep 1 – 4 mee in het
verhaal “Vigo het draakje”. De leerlingen van
groep 5 – 8 werden meegenomen naar de
prehistorie. Alle leerlingen genoten zichtbaar
van de voorstelling.

Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in
het leerlingvolgsysteem gegevens vast over
de toets resultaten van leerlingen. De
overzichten die er met de toets resultaten
kunnen worden gemaakt helpen ons om
onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken
die wij voeren met externen zoals de
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Onderwijsinspectie leggen we toets resultaten
voor. Stichting Comprix deelt ook toets
resultaten voor wetenschappelijk onderzoek
en met instanties zoals het CBS (Centraal
Bureau voor de Statistiek en het NCO
(Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Dit
vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan
het verbeteren van ons onderwijs en van het
onderwijs in heel Nederland. Het beschikbaar
stellen van toets resultaten is daarom een
gerechtvaardigd belang.
De uitwisseling vindt altijd geanonimiseerd
plaats. De uitgewisselde gegevens zijn nooit
herleidbaar tot een naam of een leerling. De
AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft als doel om de
persoonsgegevens van leerlingen te
beschermen. Toets resultaten zijn echter
geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij
ook geen toestemming aan ouders vragen
voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het
uitwisselen van toets resultaten van uw eigen
kind. Uw bezwaar kunt u kenbaar maken aan
de directeur van de school.
Wilt u meer weten over het
wetenschappelijke onderzoek en de
uitwisseling van toets gegevens, neem dan
contact op met de functionaris
gegevensbescherming bij de Stichting
Comprix.
Sjoerd.bonnema@comprix.nl

Nieuwsbrief bibliotheek

een toets. Voor rekenen van groep 4 is het
automatiseren van de +/- sommen 1 t/m 20
en de tafels van 1 t/m 5 erg belangrijk.
Groep 5 en 6 is druk aan het oefenen van de
tafels van 1 t/m 10, deze tafels moeten ze
voor de kerst kennen.
Tijdens spelling staat er 2 keer in de week 1
of meerdere categorieën centraal.
Het kan zijn dat uw kind het heeft over hert,
slak, stripboek, molen of mollen enz.
Op 22 september hebben we een
buitenlesdag gehad. Juf Mara en meester
Bart hebben verschillende lessen buiten
gegeven.
Groep 5 en 6 zijn buiten aan het rekenen
geweest. Meester Bart heeft taal en spelling
buiten gegeven, woorden lezen en kaartjes
erbij zoeken. Ook moesten ze
spellingswoorden schrijven op het schoolplein
en de goede categorie erbij zoeken.
Bewegend leren stond echt centraal!
Vanaf 30 september staat de kinderboeken
week centraal. Dit jaar is het thema En
toen…..
Op donderdag komt de histotolk op school die
hier een mooi verhaal over kan vertellen en
spelen.
Tijdens geschiedenis zijn we al begonnen
met vroeger en leren we van alles over de
tijd van de jagers en de boeren. We kijken
dan ook naar filmpjes op klokhuis.
Lezen blijft erg belangrijk voor deze groepen
en daarom lezen we iedere dag in de klas.
De leerlingen kunnen leesboeken kiezen uit
de biebkast en zo elke week een ander boek
kiezen.
Blijf iedere dag voorlezen of samen lezen met
je kind!

In de bijlage treft u de nieuwsbrief aan van
de bibliotheek. Hierin staat veel informatie
over de Kinderboekenweek en leuke
boekentips.

Oproep
Heeft u thuis nog ondergoed en/of
kledingstukken liggen die thuis niet meer
gebruikt worden, maar nog prima op school

Groep 4/5/6 aan het woord
We zijn fris van start gegaan in de combi
groep 4/5/6.
Het is wel even wennen voor iedereen in de
groep, er komt veel op de leerlingen af.
We moeten meer doen in dezelfde periode en
er komen vakgebieden bij.
Ook krijgen we nu in groep 5 en 6 leerbladen
mee naar huis. Ze hebben een week de tijd
om te leren en daarna krijgen ze op school

gebruikt kunnen worden? Geeft u deze
alstublieft mee naar school.
Juf Wendy en juf Jolanda
kunnen deze goed gebruiken
nu ze meer groep 1 leerlingen
in de klas hebben.
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Tostidag
Zoals eerder gecommuniceerd zal in de
laatste week voorafgaand een schoolvakantie
tostidag worden georganiseerd. In de agenda
onderaan deze nieuwsbrief kunt u lezen
welke groep op welke dag tostidag heeft.
Wanneer uw zoon/dochter een tosti wil eten
dan mag u een boterham met kaas en/of
salami/ham meegeven.

Agenda
5 okt.

Dierendag

6 okt.

Tostidag groep 1/2/3

7 okt.

Tostidag groep 4/5/6

8 okt.

Tostidag groep 7/8

12 okt.

Start herfstvakantie (t/m 16
okt.)

30 okt.

Wieltjesdag

4 nov.

Nationaal Schoolontbijt o.v.b.

7 nov.

Oud papier

9 nov.

Week van respect (t/m 15
nov.)

10/12 nov.

Vrijwillig ouderspreekuur
(telefonisch)

4 dec.

Sinterklaasviering o.v.b.

12 dec.

Oud papier

15 dec.

Tostidag groep 1/2/3

16 dec.

Tostidag groep 4/5/6

17 dec.

Tostidag groep 7/8

17 dec.

Kerstviering o.v.b.

18 dec.

Wieltjesdag

21 dec.

Start Kerstvakantie (t/m 1
januari)
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