
week 22 

 Via deze Nieuwsbrief weer even een inkijkje in onze school!  

Terugblik 

Eind april deden onze groep 8 leerlingen de CITO eindtoets. Wat een concentratie 

en inzet! Een groot compliment waard. De eindtoets is het sluitende onderdeel van 

de verwijsprocedure van basisschool naar voortgezet onderwijs. Onze groep 8-ers 

hebben een mooie score, boven het landelijk gemiddelde, neergezet waar we met 

elkaar trots op mogen zijn. 

Deze week! 

Toetsweken - Deze weken wordt er flink gewerkt in alle 

groepen! Het zijn namelijk weer toetsweken. En werken en 

leren op school, dat hoort er natuurlijk bij. Maar bij de 

toetsen is het werken soms toch even anders. Opperste 

concentratie, geen maatje om mee te overleggen en vooral 

laten zien wat je al kunt. Het hoort er allemaal bij! Met de 

resultaten van de toetsen kunnen wij als team een goede 

analyse van ons onderwijs maken. En volgen we uw zoon 

of dochter in zijn of haar eigen leerontwikkeling. Groeien 

op je eigen lijn! Wat is jouw talent, waar sta je nu en wat 

heb jij nodig om verder te groeien? Albert Einstein had daar 

al een prachtige uitspraak over.  

Scholing - Donderdag en vrijdag zullen Linda, Marileen en 

Marjon afreizen naar Zagreb. Daar volgen we de IB training “Making the PYP happen in your Classroom”. 

We kijken er enorm naar uit. Zeker gezien de goede ervaring van de training in Berlijn. Daar hebben we 

zoveel geleerd en mee kunnen nemen naar het team! Daar hopen we nu weer op. Zo zijn we met elkaar 

een lerende school waar ontwikkeling voorop staat. 

Tevredenheidspeiling – Vandaag heeft u in uw mailbox een Tevredenheidspeiling ontvangen. Graag uw 

aandacht hiervoor. We hopen op een hoge respons, zodat ween representatief beeld hebben van uw 

blik op de school. We kunnen van die informatie veel leren en dit meenemen in het volgende schooljaar. 

Dus van harte aanbevolen! 

Reminders voor in de agenda;  

1-6 juni  Tijd om de vragenlijst ‘Tevredenheidspeiling ouders’ in te vullen, vraagt 5 minuten! 

6 juni  Pinkstermaandag – kinderen vrij 

9 juni  Groep 7/8 Sportdag Buitendorpen 

17 juni  Studiedag – kinderen vrij 

Week 25 Wandelvierdaagse 

28 juni  Cultuurdag – bij mooi weer van harte welkom van 13:00 uur tot 13:45 uur! 

6 juli  Laatste schooldag groep 8 en musical groep 8 

8 juli  Laatste schooldag van dit schooljaar voor groep 1 t/m 7 

Een mooi Pinksterweekend gewenst, tot dinsdag weer!                   Hartelijke groet, Marjon Fluit. 


