Waar een kleine school groot in kan zijn!

Nieuwsbrief maart
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
maart.

In deze nieuwsbrief:
Pasen
Koningsspelen
Grote Rekendag
Eindtoets groep 8
MR
Mededelingen:
- Terugblik
- Typcursus groep 6 t/m 8
- Zendingsgeld
- Digiborden
Agenda

Pasen 2019
Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan,
omdat U voor mij bent gestorven,
maar ook weer bent opgestaan.
U werd geschopt en geslagen,
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis.

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet,
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet.
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U
De komende weken horen de leerlingen in de
klassen de Bijbelverhalen die voorafgaan aan het
Paasfeest. Samen met de leerlingen mogen we
stilstaan bij wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan: Hij droeg onze schuld, stierf voor ons en
stond op uit de dood.
Donderdag 18 april willen we met de leerlingen
en de ouders het Paasfeest vieren. Eerst is er in
de hal van de school een gezamenlijke lunch.
Rond 13.40 uur beginnen we met de Paas Sing-In.
Uiteraard ben u daarbij van harte welkom.
We weten niet exact hoe laat we klaar zijn. Het
kan zijn dat de leerlingen een kwartiertje eerder
uit zijn. Mocht u niet eerder op school kunnen
zijn, dan letten wij natuurlijk tot 14:30 uur op uw
kind(eren).

Koningsspelen
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben de Koningsspelen op donderdag 11 april op school.
De Koningsspelen voor de andere groepen zijn
ook op donderdag 11 april én vrijdag 12 april. De

Koningsspelen worden door Sportservice Gemeente Lopik georganiseerd op de Lopikse sportvelden en in sporthal ‘de Wiekslag’. Donderdag
gaan de leerlingen van groep 3 t/m 5 sporten en
vrijdag de leerlingen van groep 6 t/m 8.

neer de uitslag van deze toets hoger is dan het
huidige advies, worden de leerlingen en ouders
uitgenodigd voor een gesprek om gezamenlijk te
kijken of het advies passend is of aangepast dient
te worden.

Wij zoeken nog rijders en begeleiders. U zult
hierover door de leerkrachten worden benaderd.

Wij zijn benieuwd hoe onze leerlingen van groep
8 zich ontwikkeld hebben. De Eindtoets geeft
naast een individueel advies ook een duidelijk
overzicht van de cognitieve ontwikkeling van de
groep.

Vrijdagmiddag 12 april hebben de kinderen van
groep 3 t/m 5 geen school.

MR

Grote Rekendag
Op vrijdag 5 april is het weer zover: De grote rekendag. Op school hebben we de hele morgen rekenactiviteiten. Met elkaar gaan we aan de
slag rond het thema: ‘uit verhouding’. De leerlingen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg.
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat
voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren,
maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen
van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende
doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! We starten
gezamenlijk om half 9. U als ouder/verzorger
bent daarbij welkom.
Om jullie een indruk te geven van onze onderzoeksvragen/opdrachten zullen we foto`s maken
en deze op het Ouderportaal plaatsen.

Eindtoets groep 8
Dinsdag 16 en woensdag 17 april hebben de kinderen van groep 8 de Eindtoets van CITO. Afgelopen maand zijn de kinderen van groep 8 aangemeld op de diverse middelbare scholen. Wan-

Enige tijd geleden is er via het Ouderportaal een
intekenlijst verstuurd waarmee u namen kon indienen voor de MR. Totaal zijn er 3 namen ingediend: Martine Gielen, Mirjam Bruinius en Pieter
Verweij. Hartelijk dank voor het indienen van deze namen. De MR heeft deze drie ouders benaderd en gevraagd of zij beschikbaar willen zijn
voor de MR. Pieter Verweij heeft aangeven dat hij
dit graag wil doen. Martine Gielen en Mirjam
Bruinius hebben beide aangegeven dat ze erover
willen denken wanneer er geen andere geschikte
ouder is die het wil doen. In overleg met de benaderde ouders is daarom besloten dat Pieter
Verweij de MR komt versterken.
We zijn blij met de inzet en betrokkenheid van de
ouders!

Mededelingen
Terugblik
Met Biddag zijn we naar de Hervormde Kerk in
Benschop geweest.
Het tweede rapport hebben de kinderen mee
naar huis gekregen. Fijn dat we met u in gesprek
konden gaan over de resultaten.

Het juffenfeest is geweest. We kijken terug op
een gezellige ochtend.

Digiborden
In de groep 456 en 78 zijn nieuwe digiborden geplaatst. De lichtopbrengst van deze borden is een
stuk beter en de mogelijkheden zijn uitgebreider.
De leerkrachten zullen specifiek hiervoor geschoold worden.
Zendingsgeld
Afgelopen maand is bijna €55,- opgehaald. Hartelijke dank.

Typcursus groep 6 t/m 8
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben in de
groep instructie gehad hoe ze met de typcursus
van Ambrasoft aan de slag kunnen. De eerste lessen zijn in de groep gegeven. De leerlingen kunnen er thuis zelfstandig aan verder werken. Wanneer het inloggen niet lukt, horen wij dit graag.

In de volgende nieuwsbrief wil ik u informeren
over de groepsverdeling en het nieuwe vakantierooster.

Agenda
Dinsdag 2 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei

Kunst Centraal groep 3 en 4: Doe bop sje Boem
Bewegen en geluiden maken met je lijf.
Theoretisch verkeersexamen
Grote Rekendag
Koningsspelen groep 1/2 en groep 3 / 5
Koningsspelen groep 6 / 8
Andere kinderen om 12:00 uur uit.
Eindtoets groep 8
Paaslunch en Paas Sing-In
Meivakantie
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

