14 april 2021, jaargang 11, nummer 8

Niet vergeten
20 april eindtoets groep 8.
21 april eindtoets groep 8.
21 april Kinderraad 5.
22 april Taartendag groep 8 .
23 april Koningsspelen / Sportdag in de eigen groep.
27 april Koningsdag, vrij voor alle kinderen.
1 mei t/m 16 mei Meivakantie.
4 mei Dodenherdenking.
5 mei Bevrijdingsdag.
9 mei Moederdag.
11 mei Einde Ramadan.
12 mei Suikerfeest.
13 mei Hemelvaartsdag.
24 mei 2e Pinksterdag.
25 mei Schoolreis alle groepen gaat niet door.
26 mei Studiedag.
2 juni Dassenbur(i)cht 9.

Vanuit de directie:
Corona:
Gelukkig is het momenteel rustiger op school. Na een kleine corona uitbraak in de bovenbouw en een paar
individuele besmettingen, zijn alle kinderen weer gezond en wel op school. En ook de getroffen leerkrachten zijn
weer present.

Helaas kunnen we, in navolging van Mark Rutten, nog geen versoepeling van de schoolse maatregelen
aankondigen. We blijven dus nog zoveel mogelijk werken met clusters binnen de eigen groep. Dat betekent dat
ook dit jaar onze sportdag, gecombineerd met de Koningsspelen, op een aangepaste manier inhoud krijgt. We
maken er zeker een gezellige beweeg- / spelletjesdag van met de eigen klasgenootjes.
Ook hebben we de voorbereidingen voor het schoolreisje stopgezet. Dat wordt verzet naar september,
uiteraard onder voorbehoud. Hopelijk kunnen we de verdere geplande activiteiten in juni en juli wel zoveel
mogelijk door laten gaan. Ik denk dan speciaal aan het afscheid van groep 8. Na twee rare schooljaren verdienen
ze een mooi afscheid waar ze fijn op terug kunnen kijken.

Nationaal Programma Onderwijs:
Na de vorige studiedag hebben we een start gemaakt met het maken van een zelfevaluatie van onze school. Alle
leerkrachten hebben de toets resultaten in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook resultaten van methodetoetsen
en observaties zijn meegenomen. Daarnaast wordt verder naar het sociaal pedagogische aspect gekeken.
Daarvoor vullen we opnieuw een specifiek instrument “Zien” in. Ook kijken we naar de taakgerichte
werkhouding van kinderen, samenwerking, concentratie enz. Dat alles geeft een beeld van hoe we er als school
voorstaan. Met dat beeld kunnen we vervolgens een plan van aanpak maken.

Dit alles moeten we in een zeer kort tijdsbestek realiseren. We gaan de plannen met de MR bespreken en ook
wordt er samenwerking gezocht met de gemeente. Zij ontvangen eveneens gelden van de minister en zijn
partner in het ondersteuningsprogramma voor de komende jaren.
Het voelt alsof we aan de vooravond van een herziening van ons onderwijssysteem staan. Misschien is dat wel
goed en kunnen we hier het beste uit gaan halen. De nadruk zal wel altijd blijven liggen bij goed taal-, lees- en
rekenonderwijs.

Eindtoets groep 8:
Aanstaande dinsdag en woensdag gaan de kinderen van groep 8 zich buigen over de eindtoets. Die toets vormt
een belangrijk ijkmoment in de schoolloopbaan van de kinderen. Het toetst de onderdelen rekenen,
taalbeschouwing, woordenschat, begrijpend lezen, en spelling. De uitkomst van de toets komt over het
algemeen goed overeen met het advies dat de kinderen gehad hebben voor het VO. Bij een hogere uitslag
bekijken we het advies opnieuw en kunnen het zelfs aanpassen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.
Dit jaar worden de resultaten op schoolniveau niet meegenomen in het beeld dat de inspectie zich vormt over
de scholen. Normaal wordt de schoolscore genoteerd en speelt een rol bij de schoolbezoeken. Bij drie scores
onder de inspectienorm volgt een aangepast verbeterprogramma. Gelukkig hebben we dat nog nooit
meegemaakt.

Jongens en meisjes van groep 8….. Heel veel succes!

Koningsspelen / Sportdag:
Helaas kan ook de Sportdag op vrijdag 23 april niet doorgaan zoals we gewend zijn.
Het is onder deze omstandigheden niet mogelijk om met de hele school te sporten en te spelen.
Maar we hebben een leuk alternatief gevonden voor in de eigen groep.
De kinderen gaan in de eigen klas spelletjes en quizzen spelen en ook is er ruimte en tijd voor een buitenactiviteit.
De ouderraad zorgt voor iets lekkers en ranja.
Wilt u uw kind weer een beker meegeven naar school?

NIEUWS VANUIT HET
KINDERDAGVERBLIJF
Onze thema’s lopen niet altijd synchroon met het Dassenbericht. Zo kan het dus
gebeuren dat het thema nog even door loopt. De paarse vlinders hebben net het
thema:

Daar zit muziek in!
afgesloten. De kinderen hebben muziek gemaakt met verschillende soorten
instrumenten.
Buiten hebben kunnen de kinderen nu ook muziek maken, er hangt nu een heus
muziekbord. We genieten dan ook van de gezellige en mooie klanken, die de
kinderen maken en goed in de hele tuin te horen zijn.
Mocht je ons horen stop dan gerust langs het hek en luister naar de muziek die de
kinderen maken.
Pasen hebben we ook met muziek gevierd. We hebben namelijk liedjes over eitjes
gezongen en dat werd begeleid door de muziekinstrumenten.

NIEUWS VANUIT DE BSO
Zullen we elkaar nu toch snel zien? We hopen natuurlijk dat we dat snel te horen
krijgen. Want we missen alle kinderen die niet kunnen komen spelen. Duimen maar
met zijn allen.
Hebben jullie ook zo genoten van de paar mooie warme dagen? Wij wel en we
hadden direct het nieuwe thema in onze bol.

Lente
Met de komst van de lente staan de kersenbomen weer vol in bloei met
mooie bloesems. Daarom hebben wij bij de Piranha’s een
bloesemboomschilderij gemaakt met popcorn! Maar bij de lente hoort
natuurlijk ook Pasen en we hebben met de hele bovenbouw paaseitjes
gezocht! De bso kinderen die geen gebruik kunnen maken van de
noodopvang zijn wij zeker niet vergeten, zij hebben met Pasen een kaartje
en paaseitje thuis mogen ontvangen van hun bso genootjes en de
pedagogisch medewerkers.

BSO kinderen, we hopen jullie weer snel te zien!

We zijn nog steeds bezig met het thema “Muziek” en dat spreekt de peuters erg aan.
Op deze foto zijn ze trommeltjes aan het
versieren.
Van de dagopvang mochten we een pianomat
lenen, waarmee we muziek maakten door erover
heen te lopen. Dat was erg leuk. We leerden
daarbij dat als je de ene kant op loopt hoge
tonen klinken en de andere kant lage tonen. Ook
hebben we xylofonen geplakt, waarbij we goed
moesten meten op welke plaats het gekleurde strookje pastte.

Verloop van de ochtend
Bij de intake vertellen we altijd hoe een ochtend verloopt. Voor velen
van u is de intake alweer een tijdje geleden en daarom hierbij nog eens het programma van de
ochtenden zoals die nu verlopen.
We beginnen elke ochtend om +/- 8.45 het programma met een kring. Alle kinderen die
aanwezig zijn worden opgenoemd en begroet. We vragen aan de peuters wie er evt niet is, dit
kunnen ze bijna altijd bedenken en we vertellen dan waarom die peuter er niet is. Vervolgens
bespreken we de dagritme kaarten, wat gaan we allemaal doen? En dan is het tijd voor
ochtendgymnastiek. Daar zingen we een liedje bij:
Schud, schud, schud, je handen op en neer,
Schud, schud, schud, je handen heen en weer,
Schud, schud, schud, zo hard je kan,
Je handen zijn nu klaar en wat komt er dan?
Zo worden verschillende lichaamsdelen wakker geschud.
Van 9.00 tot 9.40 mogen we in de hal spelen. In die tijd wordt steeds een klein groepje mee
naar de speelzaal genomen voor een activiteit. Dit kan een spelletje zijn, een boek voorlezen
of een knutselwerkje maken. In een klein groepje kan een aktiviteit “op maat” aangeboden
worden met meer aandacht voor individuele peuters ipv in de grote groep. De wat stillere, of
jongere peuters hebben dan meer kans om van zich te laten horen.
Om +/- 10 uur, na een plas en verschoon ronde, gaan we fruit eten en
daarna wat drinken.Wij hebben dan al divers fruit schoon gemaakt en in
stukjes gesneden. De peuters zitten aan tafel, krijgen een eigen bordje en
mogen kiezen welk fruit ze willen. We beginnen dan
altijd met het liedje “lekker eten/drinken” en als alles op
is zingen we het liedje “met de vingertjes”. Vraag uw peuter maar eens om
dat te zingen.
Op het moment hebben we drukke groepen met een paar kinderen die
wat meer aandacht vragen. Daarom splitsen we na het fruit de groep in

tweeën. De ene helft gaat naar een lokaal van de BSO kleuters en de andere helft blijft in ons
lokaal spelen. Zo heeft iedereen meer kans om fijn te spelen, zonder gestoord te worden. Het
is dan rustiger en kunnen wij ook beter aansluiten bij het spel van de peuters.
Rond 11 uur gaan we samen opruimen en komen alle peuters weer
in ons lokaal. Als alles weer netjes is gaan we in de kring. De peuters
kijgen dan wat drinken en een soepstengel. Daarna lezen we een
boekje, doen een spelletje of zingen liedjes. Tot slot zingen we:
Dag, dag, dag,
dat was het dan weer,
Tot de volgende keer!
Dan (11.30) mogen de peuters om de beurt de jas pakken en
hulp aandoen en gaan we buiten spelen, tot iedereen opgehaald wordt.

zonder of met

Jarig
Mara en Matthias worden 4 jaar! Welgefeliciteerd, fijn dat jullie bij ons
waren en veel plezier op de basisschool.

Catarina en Jolie worden 3 jaar. Jullie ook gefeliciteerd en een fijne
dag!
Welkom Sep, Dani en Daan. Fijn dat jullie bij ons komen
spelen. We gaan er een gezellige speelzaaltijd van maken!
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