NIEUWSBRIEF APRIL
PAASFEEST EN MEER

Agenda
1 april
Van Schoolplein naar
Challengeplein
4 + 11 april
Verkeersexamen groep 7
12 april
Koningsspelen
Groep 5 deed op 20 maart mee aan de Nationale Boomfeestdag.

Literair thema april: Voorjaar
Tot de meivakantie blijft het literair thema “Voorjaar”.
We sluiten dit thema af met ons paasfeest op
donderdag 18 april.
Er staan tal van leuke activiteiten op het programma,
waarover u nader geïnformeerd wordt via een speciale
paasfolder.
Er is deze dag een continurooster, dat wil zeggen school
van 08.30-14.00 uur. Alle kinderen eten tussen de
middag op school en onze ouderraad verzorgt de lunch.
Om 14.00 uur begint het paasweekend en tevens de
meivakantie. De kinderen zijn van vrijdag 19 april tot en
met zondag 5 mei vrij. Vanaf maandag 6 mei
verwachten we iedereen weer op school.

16 + 17 april
Eindtoets groep 8
18 april
Paasfeest
Van Schoolplein naar Challengeplein
19 april t/m 5 mei
Meivakantie
6 mei
Nieuwsbrief mei

Personeelszaken
Vanaf maandag 1 april is het zwangerschapsverlof van
mevr. Suzanne de Vree ten einde en zal zij haar
werkzaamheden weer hervatten. Omdat zij
deeltijdontslag heeft genomen en ouderschapsverlof
opneemt, zal zij alleen op maandag en dinsdag
aanwezig zijn. Samen met mevr. Inèz de Bondt zal
zij op deze dagen groep 3 begeleiden. Op de andere
dagen blijft mevr. Inèz de Bondt onveranderd de
leerkracht van groep 3.
Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs dhr. Jordi Boogers is wegens ziekte voorlopig afwezig en zal vanaf
aanstaande donderdag 4 april vervangen worden door dhr. Freek Feenstra. Deze week zal hij even op school
langs komen om zich aan de kinderen voor te stellen.

Werken met het wisbordje
Om te controleren of de leerlingen de lesstof begrijpen, gaan we wisbordjes
gebruiken. Als de leerkracht tijdens de uitleg een vraag stelt, schrijven alle kinderen
het antwoord op hun wisbordje. Het voordeel daarvan is dat alle leerlingen actief
zijn en dat de leerkracht in één oogopslag kan zien of alle leerlingen de instructie
begrepen hebben en kunnen toepassen.

Verkeersexamen
Binnenkort leggen de leerlingen van groep 7 de landelijke
verkeersproef af. Er wordt inmiddels al flink geoefend om
straks zo goed mogelijk voor de dag te komen.
De verkeersproef bestaat uit een theoretisch examen
(4 april) en een praktijkdeel (11 april), waarbij de kinderen
een vooraf vastgestelde en bekend gemaakt route gaan
fietsen om te laten zien dat ze zich veilig kunnen gedragen
in het verkeer.
En dit natuurlijk op een fiets die voldoet aan de
voorschriften!
Als voorbereiding op het praktische verkeersexamen heeft
groep 7 onlangs een les Veilig Omgaan Met Opvallend
Landbouwverkeer (VOMOL) gevolgd.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april doen we mee aan de Koningsspelen.
Direct na half negen starten we met een gezamenlijke
opening met de kinderen en collega’s van de Anne de
Vriesschool. Na het hijsen van de vlag zingen we met alle
kinderen het koningsspelenlied “Pasapas” van Kinderen
voor Kinderen. Vervolgens gaan we naar binnen voor het
Koningsontbijt. Na het ontbijt start er een programma met
sport en spel.

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april gaat groep 8 aan de slag met
de eindtoets. Zo’n eindtoets is verplicht voor alle leerlingen van
groep 8 in het reguliere basisonderwijs. Wij hebben gekozen voor
de IEP Eindtoets van Bureau ICE welke door het ministerie van OCW
is goedgekeurd. De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een
leerling staat en dit moet zo eerlijk mogelijk worden gedaan.
De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taal en
rekenen aan het einde van groep 8. Zo ontstaat er inzicht welk
referentieniveau de leerlingen beheersen. Door de prestaties van
een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten
opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden
gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.
Als het goed is, geeft de uitslag van de IEP Eindtoets de bevestiging
van wat we al wisten en is daarom niet van invloed op de eerder al
gemaakte schoolkeuze voortgezet onderwijs.

Ouderraad
Onze ouderraad heeft volgend schooljaar plaats voor enkele
enthousiaste nieuwe leden. Geïnteresseerd?
Laat het ons weten. We vertellen u graag over het werk van de
ouderraad en u bent natuurlijk ook van harte welkom op één van
de komende ouderraadsvergaderingen. (maandag 13 mei of
dinsdag 25 juni)

Van Schoolplein naar Challengeplein
Op donderdag 18 april, dus aansluitend op het paasfeest, staat
voor de derde keer “Van Schoolplein naar Challengeplein” op het
programma. Dit keer van 14.00 tot 15.15 uur!

Nationale Dag tegen Pesten
Natuurlijk is het nodig om elke dag bewust pesten te stoppen, maar 1 keer per
jaar wordt er even bewust stil gestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor
zowel de slachtoffers, pestkoppen, meelopers als omstanders.
Op vrijdag 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten en daar besteden we óók bij
ons op school aandacht aan. Dit alleen iets eerder, omdat vrijdag 19 april (Goede
Vrijdag) de eerste dag is van de meivakantie.

De sportkalender
Op sportgebied breken er drukke tijden aan. Voor de
schoolvoetbal, de zwemwedstrijden en de atletiek hebben we
volop deelnemers, maar dit is helaas niet het geval voor de
schoolkorfbal. Het aantal deelnemers is te klein om teams te
kunnen formeren. Alleen de kinderen uit groep 1 en 2 die zich
daarvoor opgegeven hebben, zullen meedoen aan het programma
“spelenderwijs kennis maken met korfbal”.

schoolvoetbal

woensdag 3 april

groep 7/8 en 6

woensdag 10 april

groep 5 (niet 7!)

woensdag 17 april

groep 3 en 4

donderdag 11 april

groep 5 t/m 8

maandag 15 april

groep 2 t/m 4

korfbal

vrijdag 3 mei

groep 1 en 2

schoolatletiekdag

vrijdag 31 mei

groep 3 t/m 8

lenteloop

zaterdag 8 juni

groep 1 t/m 8

schoolzwemwedstrijden

Voor de lenteloop van zaterdag 8 juni krijgen de kinderen nog een uitnodiging mee.
Voor de overige sportactiviteiten is de inschrijving gesloten.

Circusdag
Op donderdag 16 mei organiseren we een circusdag en treden alle kinderen
op. Voor deze dag (en bijbehorende instructie op woensdagavond 15 mei van
20.00-22.00 uur) zijn we nog steeds op zoek naar begeleiders.
Wie heeft er altijd al van gedroomd om in een circus te werken?
Meld je aan als begeleider!

Ouderbijdrage en Schoolreisgeld
Gedurende het schooljaar worden er tal van activiteiten georganiseerd die de school extra leuk maken,
maar wel bekostigd moeten worden. Hier wordt het geld van de vrijwillige ouderbijdragen voor gebruikt.
In de jaarvergadering van de Oudervereniging (OR) is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op
€ 30 per kind. We hopen dat u, als u dit nog niet gedaan hebt, deze ouderbijdrage over wilt maken aan de
penningmeester van onze Oudervereniging. Voor kinderen die in de loop van dit schooljaar op onze school
begonnen zijn, hoeft niet het volledige gedrag betaald te worden maar volstaat een evenredig deel.
Daarnaast organiseren we ook elk jaar een schoolreisje. In de tabel hieronder kunt u aflezen wat het
schoolreisje kost voor de groep waarin uw kind zit.
U kunt de ouderbijdrage / schoolreisgeld overmaken naar NL66RABO0399348255
t.n.v. L. van Klaveren, oudervereniging obs Roald Dahl. Vermeld hierbij a.u.b. de achternaam van uw kind
en de groep waarin zij/hij zit.
Kosten ouderbijdrage:
Groep

Ouderbijdrage

Schoolreis

Totaal

1 en 2

30

10

40

3 t/m 7

30

30

60

8

30

130

160
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