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Formatie
Op dit moment zijn wij druk met de formatie bezig. We nemen de medezeggenschapsraad hierin mee
om tot een goede groepsindeling en leerkrachtenbezetting te komen. Zo gauw we meer weten, hoort
u dit.

Juf Marieke
Juf Marieke komt na de meivakantie weer lesgeven aan groep 7A. Daar zijn wij heel blij mee en juf
Marieke ook! Juf Marieke is er op de maandag, donderdag en vrijdag. Juf Evelien is er op de dinsdag
en woensdag.

Praktisch verkeersexamen
Afgelopen maandag hadden alle leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen. Iedereen is
geslaagd! Hoera!
Iedereen kreeg een welverdiend ijsje! Goed gedaan!

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Vanwege corona is de invulling
van de ochtend anders dan anders. We beginnen deze ochtend met een
ontbijt. Alle leerlingen nemen zelf een ontbijt mee van huis. De kinderen die
willen, mogen in het rood, wit, blauw of oranje gekleed naar school komen.

Onderzoek begrijpend lezen groep 6 en 8
Op woensdag 12 mei doen de groepen 6 en 8 mee aan een onderzoek voor begrijpend lezen.
Onze school is geselecteerd voor deelname aan een (inter)nationaal onderzoek naar begrijpend
lezen. Het Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben opdracht gegeven dit
onderzoek uit te voeren. Het gaat hierbij om een representatieve steekproef, waarvoor de
aangeschreven scholen zorgvuldig geselecteerd zijn.
Het onderzoek is essentieel om meer inzicht te krijgen in het leesonderwijs en de ontwikkeling van
leesvaardigheid in het basisonderwijs.
Er wordt onderzocht welke kenmerken van de leerlingen en de school invloed hebben op de
leesvaardigheid van leerlingen. Ook willen de onderzoekers graag weten in welke mate de
thuissituatie van leerlingen invloed heeft op hun leesvaardigheid. De resultaten van het onderzoek
geven waardevolle inzichten om de leesinstructie op scholen wereldwijd te verbeteren.

Tennisclinic LTC ’t Fivelveld.
Op donderdag 13 mei 2021 organiseert LTC ’t
Fivelveld een gratis tennisclinic voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar van de basisschool.
Van 15:30-16:30 uur zijn de kinderen van harte
welkom om een balletje te slaan met onze trainer
Maikel Borg. In de bijlage meer informatie.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

