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Agenda
11-4

Herdenking monument Groep 7-8

11-4

Levering Touchscreen Tv’s

12-4

Koningsspelen, ’s middags vrij

16/17 -4

Eindtoets groep 8

16-4

Himmelwike groep 5-6 en 7

18-4

Paasviering

19-4

Vrij

22-5

Korfbaltoernooi

Viering
Maandag 8 april is de 3e viering in de 40
dagen cyclus. Deze wordt voorbereid door
groep 5-6. Ouders van deze groep zijn bij
deze uitgenodigd.
Schoolvoetbal
Op woensdag 3 april hebben onze leerlingen
van groep 7-8 meegedaan aan het
voetbaltoernooi. De meisjes zijn 4e geworden
en de jongens 3e. Een prima resultaat waar ze
zelf best tevreden over zijn.
Eindtoets
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april gaan de
kinderen van groep 8 de eindtoets maken.
Vroeger was de eindtoets het instrument om
te bepalen naar welke vorm van voortgezet
onderwijs de kinderen zouden gaan. Dat is
niet meer zo. We kennen nu de ‘Friese
Plaatsingswijzer’. Hier worden alle toets
gegevens vanaf groep 6 in verzameld. Deze
samen geven een beeld van de verwachte
uitstroom. De eindtoets blijft wel belangrijk
omdat het voor de inspectie een meting is
voor de ‘opbrengsten’.
Himmelwike
Op dinsdag 16 april doen we mee aan de
Himmelwike. Met deze activiteit laten we zien
dat we ook als school ons verantwoordelijk
voelen voor de natuur, het milieu, het klimaat
en de leefbaarheid in de wijk. Het past bij de
kerndoelen voor Burgerschap, Mens en natuur
en Mens en Maatschappij.
Touchscreen Tv’s
In de meivakantie worden de nieuwe
Touchscreen TV’s afgeleverd en gemonteerd.
De digi-borden zijn nu 10 jaar oud en aan
vervanging toe. Het bestuur heeft gekozen
voor de TV, omdat deze een langere
levensduur hebben dan de beamers. Het
lokaal van groep 4 houdt het digi-bord. Daar is
de beamer net vervangen. Bovendien is dat
volgend jaar het extra lokaal, omdat we dan
met 4 groepen gaan werken.
Werken aan talent
Na de meivakantie krijgen de kinderen van
groep 5 t/m 8 een brief mee naar huis, waar
ze op kunnen aangeven aan welke talenten ze
graag in het nieuwe schooljaar willen werken.
Om dit goed te kunnen voorbereiden, willen
we dat op tijd inventariseren. Soms moet je
het ontwikkelen van een talent stimuleren,
maar het is ook fijn om aan iets te werken dat
je van nature al goed kan. Dat kan zijn iets op
gebied van sport, muziek, koken, knutselen,

schilderen, natuur, toneel……. We zijn benieuwd
naar de keuzes!
Speciale dagen
In een schooljaar zijn verschillende dagen die
speciale aandacht krijgen. Zo is er Dierendag,
Vrijwillgersdag, Rekendag, Buitenspeeldag, ja
zelfs de dag van de leerkracht en natuurlijk
vader- en moederdag. Voor dat laatste is in de
OR-MR afgesproken dat in de groepen 1 t/m 4
klassikaal daar nog aandacht aan wordt besteed,
maar dat in groep 5 t/m 8 dat op eigen initiatief
van de leerling is. Ook dat valt onder
eigenaarschap. Kinderen die het leuk vinden
mogen iets maken, maar dat moeten ze dan zelf
bedenken. Voor de andere dagen wordt jaarlijks
bekeken wat we in het programma opnemen.
Het onderwijsprogramma is te vol om overal
aandacht aan te besteden.
Schoolhond Sarah
Donderdag is hond Sarah in Utrecht geopereerd
aan haar oog. Ze knipperde al een poosje met
haar linkeroog en de gedachte was misschien
een tak of zo. Een ingreep bij de eigen dierenarts
hielp niet. Vandaar de specialist in Utrecht. Het
blijkt een spontaan loslaten van het hoornvlies +
2 haartjes in het onderste ooglid die zacht
moesten zijn, maar als stoppeltjes over het oog
schraapten. Die zijn dus ook operatief
verwijderd. Ze moet nu 2 weken met een kap
lopen. Dan weten de kinderen het even 

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

