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Columbus en……  

 

De Columbus komt op dinsdag 28 mei en 11 

juni. 

De Bieb op School is op: dinsdag 21 mei en 

de laatste keer is op 4 juni, dan moeten 

de boeken weer ingeleverd worden. De 

collectie boeken wordt daarna omgewisseld, 

zodat we volgend jaar weer nieuwe boeken 

hebben waaruit we kunnen kiezen. 

 

Kandidaat MR 

We zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze 

medezeggenschapsraad. Jaco Balkenende 

treedt af. Hij heeft zich de afgelopen vier 

jaar ingezet voor onze school en met ons 

meegedacht en ons geadviseerd. We willen 

hem hiervoor natuurlijk hartelijk bedanken. 

Aanmelden als kandidaat of meer info over 

de MR? Hiervoor kunt u bij mij (Theuny) 

terecht. We vergaderen in principe 3 keer 

per jaar. 

 

Uitslag enquête ouders: 

ouders geven de sfeer op school gemiddeld 

een 8,3 en het leren op school een 8,2. 

Top vinden zij ( samengevat): 

 groepsoverstijgende activiteiten met 

combinatie van leerlingen uit groep 1 

t/m 8 

 de kleine klassen/ kleinschaligheid 

 aandacht voor de individuele leerling 

 korte lijnen met de leerkrachten/ 

het team 

 communicatie/ nieuwsbrief 

 

 

 de goede sfeer, rust en 

gemoedelijkheid die de school 

uitstraalt. 

Tips die we hebben ontvangen zijn heel 

uiteenlopend en daardoor onmogelijk samen 

te vatten.  

We danken jullie voor alle tips en waar  

mogelijk gaan we daarmee aan de slag.  

Fijn dat jullie zo met ons meedenken! Al 

jullie positieve reacties doen ons goed en 

geven ons energie. 

Op de vraag “wat kan ik als ouder 

bijdragen om de kwaliteit te behouden of 

verbeteren”, geven ouders aan:  

 betrokken zijn en blijven 

 hulp bieden waar nodig is 

 zorgen dat ik goed geïnformeerd 

blijf 

 als ouders elkaar niet afvallen/ 

bekritiseren, maar samen er wat van 

maken 

 er op toezien dat mijn kind het 

gevraagde huiswerk maakt/ leert 

uitslag enquête leerlingen: 

de kinderen van groep 5 t/m 8 geven de 

sfeer op school gemiddeld een 8,5 en het 

leren op school 8,6. 

Een greep uit de opmerkingen van de 

kinderen: 

Top: 

 de juf legt goed uit 

 leuk dat we soms samen mogen 

werken 

 er zijn goede lesmethodes 

 ik vind het leuk om uitdaging te 

hebben 
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 ik leer veel verschillende dingen 

 dat we vaak dingen doen met de hele 

school 

 het is vaak stil in de klas 

Tips: 

 meer tekenen tussendoor 

 langer gymmen/ langer buitenspelen 

 meer natuur/ meer stillezen 

 iets vaker langs komen bij een rood 

blokje ( bij een vraag van een 

leerling) 

 het kan soms stiller/ de juf kan 

zachter praten 

De uitslag van de enquête verwerken we in 

ons nieuwe schoolplan. 

 

Uitslag eindtoets groep 8 

De kinderen van groep 8 hebben gisteren de 

uitslag van hun eindtoets ontvangen. 

Ieder heeft zijn toets naar vermogen 

gemaakt. Een compliment aan jullie groep 8! 

We scoren wederom boven het landelijk 

gemiddelde. 

 

TSO/ BSO 

Afgelopen winter is er een enquête 

gehouden in samenwerking met KOW om de 

behoefte te peilen voor buitenschoolse 

opvang op onze school. Ondertussen zijn er 

nieuwe ontwikkelingen en heeft KOW ons 

bestuur laten weten te willen stoppen met 

de tussen de middag opvang (en BSO). 

Deze vorm van opvang blijkt voor hen een 

grote verliespost.  

Wij ( Primas-scholengroep) zijn in gesprek 

gegaan met een andere partij: De 

Maneblussertjes  www.maneblussertjes.nl  

Zij willen de opvang voor ons gaan verzorgen. 

Om de opvang te kunnen blijven bieden, 

hebben wij wel dringend vrijwilligers nodig 

die tegen een vergoeding van € 10,- per keer 

de overblijf willen verzorgen. 

De prijs van de tussen de middagopvang gaat 

omhoog en gaat naar € 3,50 per kind per 

keer. 

 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de 

directeur. 

Een nieuwe situatie gaat in na de zomer- of 

na de herfstvakantie. 

Dat is afhankelijk van hoe snel wij e.e.a. 

kunnen vormgeven, kunnen afspreken met de 

nieuwe partij en het aantal vrijwilligers dat 

zich aanmeldt. 

 

BSO (buitenschoolse opvang) bij ons in het 

schoolgebouw. 

In het komende schooljaar willen wij ook 

BSO gaan aanbieden door de 

maneblussertjes. 

Het zal een BSO worden die vooral gericht 

is op buitenspelen en de natuur. 

Dit op de volgende middagen:  

dinsdag en donderdag. 

 

Het kan echter alleen doorgang vinden als er 

voldoende kinderen worden aangemeld 

(minimaal 5 kinderen) 

Wilt u ons zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

1 juni 2019 middels een mailtje laten weten 

of u gebruik wilt maken van de BSO in onze 

school op bovenstaande middagen en voor 

hoeveel kinderen. 

 

Ook voor de BSO zoeken wij vrijwilligers! 

 

Snappet 

              
Snappet is een nieuwe vorm van digitaal 

onderwijs voor rekenen, taal, spelling en 

begrijpend lezen. 

Dit betekent dat de kinderen gaan werken 

met tablets. Ze krijgen instructie en 

oefeningen op hun eigen niveau. Een leerling 

die extra oefening nodig heeft krijgt deze 

aangeboden. Andere leerlingen die de 

opgaven vlot maken gaan juist sneller door 

de lesstof heen. De leerkracht volgt hen op 

het “dashboard” en kan direct zien waar zij 

nodig is. 

Het werken op de tablets wordt afgewisseld 

met andere lessen en actviteiten. 

Op twee van onze scholen is Snappet al 

ingevoerd en op basis van hun goede 

ervaringen gaan we op al onze scholen 

hiermee werken. Na de meivakantie is op alle 
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scholen met Snappet gestart in groep 7. Wij 

kiezen ervoor om te starten met het vak 

rekenen. Na de zomervakantie zetten we 

Snappet in voor groep 7 en 8. 

 

Zandbak kleuterplein/ klusouder gevraagd! 

We zoeken iemand die nieuwe koordhouders 

kan vastschroeven aan de rand van onze 

zandbak. (er moet dus geboord worden). 

Zo kunnen we de zandbak weer goed 

afdekken. Zeker nu de zandbak weer 

voorzien is van nieuw zand is dat wel van 

belang!!! 

 

Vakanties schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 14/10 – 18-10 

Kerstvakantie  23/12 – 03-01 

Voorjaarsvakantie 24/02 - 28/02 

Pasen   10/04 – 13/04 

Meivakantie  20/04 – 05/05 

Hemelvaartsdag 21/05 – 22/05 

Pinksteren  01/06 

Zomervakantie  13/07 – 24/08 

Studiedag Primas 04/10 

2 studiedagen   data nog nader  

                                    te bepalen 

groep 5 t/m 8 vrijdagmiddagen vrij voor de 

vakanties: herfst, kerst, voorjaar, mei en 

zomer. 

Groep 8 vrij laatste schoolweek. 

 

Groep 1-2 

De afgelopen weken hebben we dansles 

gehad van juf Conny. Wat was het weer leuk! 

Na de meivakantie gaat groep 2 elke 

donderdagmiddag alvast een poosje wennen 

aan groep 3 met juf Ellen. Zo rekenen ze al 

echt in een werkboek van groep 3 en 

oefenen ze om de cijfers te schrijven!  

 

Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe 

thema: ‘Rupsje Nooitgenoeg’ (gezond 

eten/sporten) en staan de letters ‘r’ (rups) 

en ‘g’ (gezond) centraal. De laatste weken 

tot de zomervakantie zullen we werken over 

de Onderwaterwereld (zomer). De letters ‘o’ 

en ‘z’ zullen dan aan bod komen. Willen jullie 

weer denken aan spulletjes voor de 

lettermuur? 

- De laatste twee meespeelhalfuurtjes 

van dit schooljaar zijn op: vrijdag 10 

mei en woensdag 5 juni. 

- Op dinsdag 11 juni zullen we op 

schoolreis gaan. Meer informatie 

volgt.  

Groep 3-4 

De laatste periode tot de zomervakantie 

zijn we ingegaan.  

Voor groep 4 betekent dit dat er nog 2 

tafels geleerd moeten worden en dan kunnen 

ze hun tafeldiploma behalen. 

Groep 3 heeft inmiddels alle letters geleerd 

en is bezig om nog vlotter te leren lezen.  

Op 27, 28 en 29 mei zullen juf Teatske en 

juf Theuny groep 3/4 voor hun rekening 

nemen. Juf Ellen is dan mee op schoolkamp. 

Op 11 juni gaan we zelf op schoolreis. 

Nadere informatie volgt nog.  

 

Groep 5-6 

De tijd vliegt voorbij, zeker na de 

meivakantie.  

We hebben genoten van de danslessen van 

juf Conny met “De verffabriek”. 

Tevens waren er een aantal creatieve lessen 

met juf Bo. 

De spreekbeurten zijn inmiddels ook 

afgerond. De onderwerpen waren  heel 

boeiend . Dat vergeten we niet snel. 

Met groep 6 zijn we nu begonnen met het 

zoeken en vertellen over een interessant 

krantenartikel. Hier mogen ze ongeveer 5 

minuten over vertellen. 

Donderdag 16 mei gaan we als eerste op 

schoolreis. We hebben er zin in. 

We zijn blij met de natuurouders die weer  

in de schooltuin aan de slag gaan met de 

kinderen van groep 6. We krijgen nu ook een 

regenton, waardoor het makkelijker wordt  

water te geven aan alles wat we planten en 

zaaien. 

Natuurlijk werken we ook hard aan alle 

andere vakken en kunnen we straks met een 

goed gevoel de Cito-weken in. 

 



 
  

 

Groep 7-8 

Alle kinderen uit groep 7 en 8 hebben 

genoten van de meivakantie. Ze kwamen met 

leuke verhalen terug op school.  

De komende periode gaan we natuurlijk weer 

hard aan de slag. De kinderen zijn bezig aan 

een werkstuk.  

Ook wordt er flink geoefend aan de musical 

én komt het kamp steeds dichterbij. 

Wisten jullie dat groep 7 gestart is met 

Snappet? Dat houdt in dat we ons 

rekenonderwijs voortzetten met gebruik van 

tablets. Het is nu nog even wennen, maar wat 

is het een mooi systeem. De kinderen kunnen 

veel sneller op eigen tempo / niveau werken. 

 

Vrijdag 24 mei is de sportdag. Kunt u toch 

nog helpen? We horen er graag van.  

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data komende periode 

 

 Do.mi. 23 mei leerlingen vrij i.v.m. 

studiemiddag van de leerkrachten. 

 Vr. 24 mei sportdag groep 5 t/m 8 

 30 + 31 mei Hemelvaartsdag 

 3 t/m 14 juni afname Citotoetsen 

 Ma. 10 juni Pinksteren 

 Di 11 juni schoolreis groep 1 t/m 4 

 Data meespeelhalfuurtjes: zie  

groep 1-2 

 

Zie voor de volledige kalender onze 

website onder het tabblad: agenda. 

 

 

Vriendelijke groeten namens het team,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 


