Verjaardagen
Datum
5 april
11 april
14 april
14 april
16 april
18 april
24 april

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Groep
8
8
1
7
5
3
2

Naam
Sem Dictus
Kyra Hereijgers
Suze Vriends
Suze Bink
Marlena Walorczyk
Rinze Tax
Jordy van Laerhoven

Leeftijd
12
13
4
11
9
7
6

Nieuwe leerlingen
In deze maand komt Suze Vriends bij ons op school, wij wensen haar veel plezier.

Belangrijke data
1 en 2 april
14 april
18 april
20 april
27 april
27 april t/m 11 mei

Pasen
Fancy Fair groep 8
Eindtoets groep 8 Route 8
Koningsdag / Sportdag
Koningsdag iedereen vrij
Meivakantie

Staking vrijdag 13 april
Het team heeft besloten dat wij niet deelnemen aan de
Stakingsactie van 13 april. Wij staan wel achter de argumenten om
te staken, maar niet op deze manier. Deze dag worden de kinderen
dus gewoon op school verwacht.
Fancy Fair
De leerlingen van groep 8 organiseren op 14 april weer hun Fancy Fair. Iedereen is weer
welkom. Er zijn verschillende kraampjes, een gezellig restaurant etc.
De kinderen van groep 8 organiseren ook nog een andere actie en dat is het ophalen van lege
flessen. Ze zullen daarom bij jullie op 11 april langskomen om lege flessen op te halen.
.

Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Net
na Pasen ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan even bij de
gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand april op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Nieuws van school
Verkeersproblemen


Als school willen wij graag uw aandacht vragen voor de volgende
problemen:
Bij de ingang van schoolpoort (ter hoogte van het huisje) staan dikwijls veel ouders
voor die poort te wachten. Dan kunnen de kinderen die met de fiets komen er
moeilijk langs.
Daarom vragen wij wilt u alstublieft de ingang van de poort vrij houden.


Wilt u met het parkeren rekening houden dat er ook nog kinderen naar
school lopen.
De auto’s worden soms zo maar schots en scheef weggezet en belemmeren ook het
zicht van de kinderen die de school verlaten.
Een stukje verder hebben we best een redelijke mogelijkheid tot parkeren, gebruik
die dan ook.


De kinderen midden op de weg uit laten stappen is geen goed idee en
bevordert geen goede veiligheid.

Nieuw Meubilair
De afgelopen periode hebben wij nieuwetafeltjes en stoeltjes gekregen op school. Iedereen
is er tevreden mee en het ziet er netjes uit.

Groep 8
Bij groep 8 word er een eindtoets afgenomen, vroeger was dat Cito. Dit jaar hebben we
gekozen voor Route 8. Hieronder wat informatie over deze toets.
ROUTE 8; iedere leerling op zijn eigen niveau ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die
het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een
schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.
Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw
kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind
doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo
krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel
altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend.
Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen.
ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De school van uw leerling
bepaalt zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan
de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er
ondersteuningsmogelijkheden.

Afsluiting muzieklessen
Zoals u weet verzorgt Rolf Rombouts (dirigent van St. Martinus) muzieklessen in de groepen
3 t/m 8. Deze serie lessen wordt afgesloten met een optreden op zondag 27 mei in zaal De
Toekomst van 10.30 uur tot 12.00 uur. De leden van St. Martinus zullen de kinderen
muzikaal ondersteunen.
Dit jaar zijn we ook gestart met de schoolband. Enkele enthousiaste kinderen uit de groepen
4, 5 en 6 repeteren iedere twee weken na schooltijd o.l.v. Rolf. Ook zij zullen zich op 27 mei
aan u presenteren. Het belooft weer een gezellige voorstelling te worden. Zet de datum
alvast in uw agenda.

TSO (tussen schoolse opvang)
OPROEP PENNINGMEESTER TSO
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2018-2019) zijn wij op zoek naar een nieuwe
Penningmeester TSO. De penningmeester beheert de financiën , zorgt voor het innen van
het overblijfgeld, verstuurt indien nodig betalingsherinneringen, regelt de betalingen aan de
overblijfkrachten, zorgt voor een financieel jaarverslag en regelt de kascontrole. Wie
interesse heeft kan dit kenbaar maken bij de penningmeester Tessie Horn of de
overblijfcoördinator Ilse Kerstens.
Voortgang TSO
Dit jaar zijn wij gestart met een vaste groep mensen, die het overblijven regelen, dat is
uitstekend gegaan. Volgend schooljaar gaan wij op dezelfde voet verder als dit jaar.

Invallers
Op onze school hebben we ook te maken gehad met het niet kunnen krijgen van invallers.
Tot nu toe hebben we dat onderling kunnen opvangen, maar op een gegeven moment houdt
dat ook op. Dat zou in de toekomst kunnen betekenen dat we misschien leerlingen naar huis
moeten sturen. Dit hebben de ouders van de groepen 1 / 2 op woensdag 28 maart al
gemerkt.
De procedure hierbij is als volgt:
 Geen invaller beschikbaar dan worden de eerste dag de kinderen
opgevangen op school.
 De volgende dag nog geen invaller beschikbaar dan zijn wij genoodzaakt
om de kinderen vrij te geven

Leerlingenstop
In de wandelgangen wordt er verteld dat er een leerlingen stop zou zijn op onze school,
maar dat is nog steeds niet van toepassing. Dat we volgend schooljaar weer een grote groep
krijgen is duidelijk. We zijn nu al druk naar oplossingen aan het zoeken voor het tweede
gedeelte van dat schooljaar, dan komen er veel nieuwe kleuters naar onze school.
Wat die oplossingen zijn kan ik nu nog niet zeggen.

Sportdag
Let op deze is verzet naar vrijdag 20 april. De werkgroep is al druk bezig met het programma.
Informatie volgt weer zo snel mogelijk en zal weer een beroep gedaan worden aan jullie als
ouders. Zonder hulpouders is dit ook weer niet regelen. De bovenbouw heeft deze dag een
continurooster en zijn dus om 14 00 uur uit.

