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Schooljaar 2016-2017

‘Samen het beste uit jezelf halen’

Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 29 mei
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni
30 mei t/m 2 juni en 12 juni t/m 16 juni

Hemelvaart
Vrij
Studiedag PBS. De leerlingen zijn vrij
Tweede pinksterdag
Avondvierdaagse
Cito toets afname

Personeel:
Juf Eefje heeft op 27 april een prachtig zoontje Jesper gekregen en kan nu heerlijk genieten van het
ventje.
Juf Annemiek is vanaf begin mei afwezig i.v.m. ziekte. Wij wensen haar sterkte en beterschap bij haar
herstel.
Fijn nieuws over juf Birgit, zij gaat momenteel met kleine stapjes vooruit.
Wij wensen beide juffen veel liefs en beterschap toe!
In verband met afwezigheid van juf Annemiek zal juf Carola op de maandagen en dinsdagen les geven
aan groep 6. Juf Andrea gaat de woensdag erbij nemen zodat de leerlingen tot aan de zomervakantie
vaste leerkrachten hebben.

Nieuwe sport shirtjes

De oudervereniging heeft nieuwe sport shirtjes gekocht, welke voor het eerst zijn gedragen tijdens het
korfbal toernooi.
Schoolplein:
In de meivakantie is er druk gewerkt om het free-run parcours op het schoolplein te realiseren.
Het is een prachtig parcours geworden waar kinderen fijn op kunnen spelen. Wel rustig aan doen hoor!
Want de leerlingen met de eerste blaren en kneuzingen zijn al gezien!
Op dit moment zijn werklui bezig met de uitbreiding van het schoolplein aan de graskant van het plein.
Het basketbaldoel zal nog een andere en beter plekje krijgen op ons schoolplein.
Resultaten centrale Eindtoets groep 8.
Ondanks de extra inspanningen in de groepen acht, zijn de resultaten van de Eindtoets (met correctie
528.8) onder het landelijke gemiddelde van 535.2 gebleven. De verwachting is dat wij volgend schooljaar
weer boven het landelijk gemiddelde scoren.
Avondvierdaagse en CITO
De Citotoetsen zijn rond de Avondvierdaagse gepland. De school neemt in week 22 en 24 de Citotoetsen
af. In Week 23 is de Avondvierdaagse en is er geen CITO afname.

PBS schoolbeloning.
De leerlingen zijn met het verzamelen van de bikkels voor een beloning. In de school zien wij dat het wel
degelijk effect heeft op het gedrag van leerlingen maar ook op de oplettendheid van de leerkrachten.
Als leerkrachten leren wij dat wij bewuster om te gaan met kijken naar positief gedrag om dit vervolgens
te kunnen belonen.
Elke leerkracht heeft per dag een vast aantal bikkels om leerlingen, op de gangen, hallen maar ook
buiten op het plein te belonen. Wij moeten er dan ook goed aan denken dat die bikkels ook inderdaad uit
de broekzak zijn voor het eind van de dag!
Wij merken dat het belonen een positief effect heeft. Het is een stuk rustiger in de school en het is ook
veel netter bij de kapstokken. Volgende week dinsdag komt de volgende schoolbeloning in de vorm van
thee met een koekje!

Lezen in de vakantie met de Vakantie Bieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug
in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval
tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al
ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les
besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een
interactieve challenge beschikbaar.
Impressie Koningsspelen 2017

Aanmelden voor GVO of HVO
Onderwerp: Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO en HVO)
Geachte ouder of verzorger,
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en
levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de
verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.
Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Als aanvulling en ter verdieping hierop bestaat er levensbeschouwelijk vormingsonderwijs: GVO en HVO. Deze
lessen helpen de kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof
of levensovertuiging voor mensen kan betekenen.
Met de huidige ontwikkelingen in de samenleving, de grote aandacht voor vluchtelingen en de aandacht voor
diversiteit in geloof en voor polarisatie en radicalisering wordt het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs van
steeds groter belang.
Keuzemogelijkheden GVO en HVO
Het recht op GVO en HVO, dat ouders binnen het openbaar onderwijs voor hun kinderen hebben, is wettelijk
vastgelegd.
U kunt hierbij kiezen uit één van de vijf levensbeschouwelijke richtingen: protestants; rooms-katholiek;
islamitisch; hindoeïstisch en humanistisch.
Indien mogelijk proberen wij uw wensen op onze school te realiseren door het betreffende vakonderwijs aan te
vragen en te organiseren.
(n.b. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er gekeken of er groepjes samen te stellen zijn. Bij te
weinig aanmeldingen en / of een te groot verschil in leeftijden is dan gaan de lessen niet door.)
Het Dienstencentrum voor GVO en HVO coördineert dit vormingsonderwijs in de verschillende richtingen.
De docenten zijn speciaal opgeleide en bevoegde vakleerkrachten. Zij hanteren gevarieerde lesmethoden,
aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.
De lessen vinden wekelijks plaats en duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen
kernvakken mist.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Meer informatie over GVO en HVO kunt u vinden op de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl
Uw keuze geldt voor het komende schooljaar. Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen.
Aanmelding
Wilt u uw kind(eren) laten deelnemen aan GVO of HVO, dan vragen wij u bijgaand aanmeldingsformulier in te
vullen en in te leveren bij juf Laura Kunst van onze administratie vóór vrijdag 16 juni 2017.

Aanmeldingsformulier GVO / HVO 2017-2018
Naam ouder / verzorger

: ……………………………………………………………(groepsleerkracht)…………….

Deelnemende kinderen
(voornaam + achternaam)

Is dit
schooljaar
leerling
van groep

Gewenste
levensbeschouwelijke
richting

1

Protestants / islamitisch /
rooms-katholiek /
hindoeïstisch / humanistisch*

2
3
4

* doorhalen indien niet van toepassing.
Eventuele 2e keuze
Opmerkingen / voorkeuren m.b.t. een eventuele 2e keuze, wanneer uw
1e keuze niet gehonoreerd kan worden

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Mocht u vragen hebben over deze Tjotter info dan horen wij het graag,
Mede namens het team wensen wij u alvast een fijne meivakantie.
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg en Folkert Kool

