Verjaardagen April.
Groep 1/2a
18-04 Rinze Tax

Groep 5
05-04 Sem Dictus
11-04 Kyra Hereijgers

Groep 3
Geen verjaardagen

Groep 4
14-04 Suze Bink

Groep 6
21-04 Joep van Laerhoven
Groep 7
16-04 Jonne Kools
28-04 Moya Leenaerts
30-04 Tina Boot
Groep 8
11-04 Roy Oostvogels

Welkom op onze school.
Rinze Tax
Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand april op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u
Voor het eerst dit jaar wordt er landelijk de centrale eindtoets afgenomen. Deze zal
afgenomen worden op 21 t/m 23 april.
Belangrijke data
1 april
3 april
5 t/m 6 april
18 april
20 april
21 t/m 23 april
24 april
27 april

Paasvoetbaltoernooi
Paasviering
Pasen
Fancy Fair
MR
Centrale eindtoets groep 8
Koningsdag op school
Koningsdag iedereen vrij
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De nieuwe centrale eindtoets
Vanaf 2015 verandert de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare
school. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar
een moment later in het jaar. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te
bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een
score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit
advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.
Ook wordt vanaf nu een eindtoets verplicht voor alle scholen. Voorheen was dit nog niet
verplicht, al nam de overgrote meerderheid van de scholen wel een eindtoets af. Ook
het speciaal onderwijs zal op den duur verplicht worden een eindtoets af te nemen. Nu
is deelname aan deze toets voor speciale scholen nog op vrijwillige basis. De school is
verplicht om alle leerlingen uit groep acht mee te laten doen aan de toets. Ouders
kunnen dus niet eisen dat hun kind niet hoeft mee te doen.
Hoewel het afnemen van een toets verplicht is, mag de school zelf wel invullen welke
toets wordt afgenomen, mits deze toets aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Een
onafhankelijke commissie zal kijken of dit het geval is. Geeft deze commissie een
positief oordeel over de voorgestelde eindtoets, dan mogen scholen ook deze toets gaan
gebruiken.

Goede Doelen Dag
De kinderen hebben zich dit jaar ingezet voor de voedselbank. Ze hebben allemaal hun
uiterste best gedaan om een mooie gevulde doos te maken.
Iedereen bedankt voor hun inzet.

Fruit meenemen
We willen u vragen om uw kind elke dag fruit mee te geven.
Geschild fruit wordt beter gegeten, dan bv een hele appel.
Ook wordt er gedronken; graag in een hervulbare beker/fles.
Een boterham is een alternatief.
Dank jullie wel.
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Gezocht: MR-lid
De MR(medezeggenschapsraad) van basisschool de Wegwijzer is op zoek naar een
enthousiaste ouder die graag meer van de school en de Stichting Primair Onderwijs
Zundert (SPOZ) wil weten, dan wel betrokken wil zijn. Wij houden ons voornamelijk
bezig met schoolse zaken en daarnaast ook met zaken die van belang zijn voor de
Stichting.
Mocht U interesse of vragen hebben, trek dan één van onze (ouder)leden aan hun jas.
Zij kunnen U meer vertellen!
Dit zijn Corné van de Riet (vader van Jikkie en Roelie), Twan van Gorp (vader van Piet en
Kees), Christ-Jan van Bedaf (vader van Jort, Lisa en Franske), juf Carolina of juf
Josette.
Wie durft en trekt de stoute schoenen aan
Maandbrief.
In maart krijgt u zowel de maandbrief van april op papier en digitaal.
Daarna stappen we over op het digitaal versturen van de maandbrief, zorg er dus voor
dat de school het goede email adres heeft. Heeft u de maandbrief niet digitaal
ontvangen, mail dan het goede mailadres naar wegwijzer@spoz.nl. Schrijf dan wel de
naam van je kinderen erbij

Nieuws vanuit de school
Misschien gaat u binnenkort een nieuwe computer aanschaffen of heeft u er thuis nog
een staan. Wij zijn op zoek naar tweede hands computers.
Wij kunnen ze goed gebruiken. Alleen ze moeten wel Windows 8 kunnen draaien en een
intern geheugen hebben van 4 GB. Heeft u er zo een staan en doet u er niets mee,
schenk hem dan aan school. Mocht u twijfelen kunt u altijd even bellen.
Alvast bedankt.
Website.
Meneer Tijs is druk in de weer met het bouwen van de nieuwe website. Hij is bijna klaar
en zal binnen afzienbare tijd online zijn. Daarna kunnen wij hem gaan vullen.
Tot zover deze informatie en mocht het zover zijn dan krijgen jullie nader informatie.

Hallo allemaal,
Nog even en dan is het weer zover…..Koningsdag !
We willen jullie graag laten weten dat we er weer zo’n spetterend feest van
proberen te maken zoals afgelopen jaren en hier hebben we jullie voor nodig !
Iedereen mag alvast gaan bedenken hoe je je fiets kunt versieren of misschien
wil je wel meedoen met een coole act in the 8x-factor (binnenkort kun je jezelf
hiervoor opgeven). Er zijn weer allerlei spelletjes te doen, een ritje met de
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huifkar ,lekker spelen in de kleutertuin met zand, even springen op het
luchtkussen of liever een ride op de surf-wave.
We sluiten de dag af met een ballonoplating . Kortom voor iedereen wat !
Schrijf in je agenda :

! Maandag 27 april 2015 Koningsdag Achtmaal !
Tot dan,
Groetjes het team koningsdag
“8x gaat voor Oranje”

1e paasdag: kinderviering 11.00u in de kerk
Graag nodigen wij jullie allen uit om op 1e paasdag naar de kinderviering te komen in de kerk.
Speciaal voor en door kinderen, om het feest van Jezus opstanding te vieren.
Mochten er nog kinderen zijn die mee willen zingen of voor willen lezen, zij kunnen zich nog
steeds opgeven bij juf Carolina: (caa.verboven@hotmail.com).
Na de kinderviering mogen alle kinderen die in de kerk aanwezig zijn paaseieren gaan zoeken in
de tuin van de kerk. Dit wordt door het kerkbestuur verzorgd!
Graag tot ziens op 1e paasdag!
Oefentijden kinderkoortje:
Ma: 30 mrt (15.15-15.45u bij juf Carolina)
Di: 31 mrt (15.15-15.45u bij juf Carolina)
Wo: 1apr
(18.30-19.30u in de kerk o.l.v. Frans Hereijgers)

Nieuws van de verkeersouder
Nu het weer beter weer begint te worden komen er weer meer kinderen op de fiets
naar school, dit is natuurlijk heel goed, dus houdt hier als ouders rekening mee.
De vraag is ook om niet aan de kant van de school te parkeren buiten de parkeervakken,
want met de bouw naast school is het vaak al krap genoeg.
Ook staat er voor groep 7 en 8 weer het theoretisch- 16 April en het praktisch
verkeersexamen 20 Mei op het programma. Info hierover ontvangen jullie binnenkort.
Iedereen alvast een vrolijk pasen
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