Nieuwsbrief 14
2018
CITO eindtoets
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april zullen de leerlingen van
groep 8 ’s morgens deelnemen aan de centrale eindtoets. Onze school
neemt hiervoor de CITO-eindtoets af. Enkele weken later krijgen de
kinderen en hun ouders de uitslag van deze eindtoets uitgedeeld. We
wensen alle leerlingen héél véél succes!

Snuffelstages
In de weken van 1 t/m 11 april komen drie studenten (oud leerlingen)
voor hun snuffelstage op onze school. Ides loopt stage bij juf Edina en juf
Carmen in groep 1-2A. Lindy in groep 4 bij juf Melissa en Noud loopt één
week stage bij juf Manon in groep 5A en één week bij juf Loes in groep
6A. In de weken van 8 t/m 20 april komt Evi voor haar stage in groep 7A
van juf Mieke. Zij zullen alle vier allerlei hand- en spandiensten
verrichten, waar de juffen altijd blij van worden. Een paar extra handen
in de groep zijn altijd welkom.
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"Harry zoekt een huis."
Op vrijdag 12 april zullen groep 1/2B en groep 4 de maandsluiting
verzorgen. Deze zal om 13.30 uur beginnen en tussen 14.00 uur en 14.15
uur afgelopen zijn.
U bent van harte welkom!
Groep 8 naar Techniek Lokaal
Dinsdagmiddag 9 april gaat groep 8 voor de laatste keer naar het
Techniek Lokaal in Doetinchem.
Korfbaltoernooi
Op woensdag 17 april is het korfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m
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Opgeven hiervoor is niet nodig. U bent van harte welkom om de kinderen

Open dag voor nieuwe kinderen-kleuters en hun ouders
Op woensdag 10 april openen wij onze deuren voor nieuwe kinderen-kleuters en hun ouders.
Van 9.00 tot 14.00 uur zijn zij welkom om sfeer te komen proeven! Zij kunnen samen een kijkje nemen in
de groepen tijdens een rondleiding. Om een goed beeld te krijgen van een schooldag, zal deze dag als
een reguliere schooldag worden ingevuld. Er zijn echter ook twee momenten waarop de nieuwe
kleuters mogen deelnemen aan een activiteit in één van de kleutergroepen. Deze activiteiten starten om
9.15 uur en om 12.15 uur en duren ongeveer een half uurtje. We hopen deze dag veel nieuwe kleuters met
hun ouders/verzorgers te mogen begroeten.

Schriftelijk Verkeersexamen donderdag 4 april

Vandaag, donderdag 4 april, is de dag van het VVN schriftelijk Verkeersexamen voor groep 7. Tijdens dit
Verkeersexamen worden de leerlingen getoetst of zij de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht
hebben in verkeerssituaties. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen
de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Dit examen is later.

Praktijk Verkeersexamen groep 7
Woensdagmorgen 10 april vindt het jaarlijkse praktijkexamen Veilig Verkeer plaats. De kinderen van groep
7 starten op het parkeerterrein van Sporthal de Pol. Zij zullen een route fietsen die door VVN afd.
Bronckhorst uitgezet is en waarin meerdere controleposten zijn opgenomen. Ook zullen deze ochtend de
fietsen gecontroleerd worden. We wensen de deelnemers heel veel plezier.
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Schoudercom
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief gaan we m.i.v. 16 april de ouder-app: “SchouderCom”
inzetten. Dit is een groepsapp voor de leerkrachten en ouders van hun eigen groep. Vandaag (donderdag
4 april) ontvangt iedereen een mail met daarin een link naar “Schoudercom”. Hiermee kunt u zich
aanmelden en krijgt u de juiste informatie over het gebruik. We vragen u vriendelijk of u zich vóór 16
april, middels deze link, wilt aanmelden. Vanaf dat moment bent u dan bereikbaar voor de leerkrachten
van uw kind(eren). Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij onze ICT-er juf Selma. Voor alle
zekerheid vermelden we hieronder ook de link.
https://www.schoudercom.nl/help/handleiding_voor_ouders.pdf?ver=1.2

Korfbaltoernooi
Op woensdag 17 april is het korfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8. Tijdens het toernooi zullen ook
voor de groepen 1 en2, vanaf 15.00 uur, activiteiten zijn die te maken hebben met balvaardigheid en
korfbal. Opgeven hiervoor is niet nodig. U bent van harte welkom om de kinderen aan te komen
moedigen!
Batterijen
Een beter milieu begint bij ons zelf ! Vandaar dat wij als school ook batterijen inzamelen. In de hal, bij de
ingang van school, staat een ton waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden. Met deze inzameling
sparen wij punten, die verzilverd kunnen worden voor aanschaf van boeken en speelgoed.

GVO-lessen vanaf januari
In het nieuwe jaar zijn we begonnen met het thema ‘uitkijken naar..’
Waar kijk je naar uit in bijvoorbeeld het komende jaar? Zijn dat leuke, spannende of ook wel moeilijke
dingen? Als opdracht kregen we allemaal een zwart (tover) papier waar we op konden tekenen. Het
werd toch een kleurrijke tekening omdat onder het zwart mooie verrassende kleuren zaten; ergens naar
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uitkijken kan dus iets verrassends en moois opleveren. We hoorden het verhaal over Simon die al jaren
uitkeek naar Jezus en hem uiteindelijk zag.
De groep 6 t/m 8 hebben nagedacht over het hebben van regels, te beginnen bij een spel zonder regels
(Werkt dat? Waarom wel/niet? Wat gaat er mis?) Daarna leerden we dat er in verschillende
Godsdiensten ook (verschillende) regels zijn. Toch is er één gouden regel die overal geldt: ‘Wat gij niet
wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. We maakten een eigen tegeltjeswijsheid met een regel
die voor je zelf belangrijk is.

De kinderen uit groep 4/5 hebben rond het thema ‘gezien worden’ gewerkt.
Zelf hebben we allerlei brillen opgezet om te ervaren hoe het is om gezien te worden en ook iemand
anders te zien die misschien wel een beetje hulp kan gebruiken. De verhalen van Mozes pasten hier mooi
bij; hij werd gezien, maar zag ook zijn volk in Egypte. Met het maken van een herinneringsarmbandje
hebben we het thema afgesloten en hebben we een mooie aansluiting op de verhalen rondom Pasen.

Het is weer lente!
De week van de lentekriebels is inmiddels weer achter de rug. Op scholen is er dan extra aandacht voor
de seksuele ontwikkeling van kinderen. Voor thuis weleens een lastig onderwerp, maar goed om het
toch te bespreken.
In het artikeltje over ‘relaties en seksualiteit’ kan je enkele tips vinden. Via het linkje ‘uwkindenseks.nl’
kan je uitgebreide informatie vinden.
Je bent natuurlijk altijd van harte welkom op mijn inloopspreekuur, ook voor evt. andere vragen.
Petra Keizer, jeugdverpleegkundige
p.keizer@ggdnog.nl
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Beste ouders,
Zoals de meesten al weten hebben mijn medestudent Lisa en ik vorige week een ouderbijeenkomst
gehouden over het thema zindelijkheid. Hierin hebben we het gehad over: wat zindelijkheid inhoudt,
welke obstakels er voor zouden kunnen komen in het zindelijkheidsproces, wanneer het ’t beste is om te
beginnen met het stimuleren van de zindelijkheid en over tips die toegepast zouden kunnen worden. Wij
vonden het erg leuk om te doen en willen graag de ouders die aanwezig waren nogmaals erg bedanken
voor hun participatie!
Groetjes,
Damla Günes (Stagiaire) en Lisa Konings
Volgende Nieuwsbrief: donderdag 18 april 2019
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