30ste jaargang nr. 7 , maart 2016

Cito gesprekken
In week 10 kunt u zich inschrijven voor de voortgangsgesprekken. De resultaten van de Cito
toetsen worden hierbij aan u voorgelegd. Vanaf groep 3 worden de kinderen ook
uitgenodigd bij het gesprek aanwezig te zijn. Vindt u dit niet prettig, dan komt u alleen. Ons
lijkt het goed dat de kinderen meer bij hun eigen ontwikkelingsproces worden betrokken.
Hun motivatie en focus op leren zullen dan verbeteren.
De leerkrachten van de groepen 6 en 7 voegen extra informatie toe. U krijgt een overzicht
van de cito resultaten gekoppeld aan de verwachte uitstroom naar het voortgezet
onderwijs. Dit is alleen gebaseerd op de resultaten.
Andere factoren zoals motivatie, doorzettingsvermogen en ambitie zijn hier niet in
meegenomen. Deze factoren wegen ook mee in een uiteindelijk advies van de basisschool.

Meezingen, klappen en dansen maar!
Op dinsdag 8 maart mogen de kinderen van groep 5 en 6 deelnemen aan het interactieve
kinderconcert in Tivoli Utrecht. De kinderen vertrekken om half 9 met bus, geregeld door
Kunst Centraal, naar Utrecht. Op de muziek van Mahler worden bewegingen uitgevoerd en
liedjes gezongen. Het verhaal gaat over een gevlucht meisje, Saidah. Ze is negen jaar en
woont in een ver land. Een oorlog zorgt ervoor dat Saidah moet vluchten. Weg van haar
ouders en van de plek waar ze woont. Als talisman krijgt Saidah een lied mee. Op de
klanken van de eerste symfonie van Mahler gaat Saidah op zoek naar haar ouders, in een
land waar ze pindakaas eten en waar het altijd waait. Dit verhaal wordt door de kinderen
duidelijk gemaakt door middel van meezingen, klappen en dansen!
Ter voorbereiding geven de juffen 5 lessen en vrijdag 19 februari hebben de kinderen een
les bodypercussie gehad van Marcus Wiebenga.

Na schooltijd
We merken dat veel ouders ná schooltijd even met de leerkracht van hun kind willen
praten. Deze betrokkenheid waarderen we zeer, het is alleen soms lastig voor de leerkracht
om voor iedereen tijd te maken. Daarnaast hebben we vaak een vergadering of een
nascholing die start om 15.15 uur.
Wilt u een korte vraag stellen, dan kan dit altijd. Heeft u meer tijd nodig, wilt u dan een
afspraak maken met de leerkracht.

Koningsspelen
Er zijn nog te weinig hulpouders voor vrijdag 22 april. Voor de onderbouw zijn er veel
ouders nodig. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Schoolreis
Op donderdag 16 juni gaan we op schoolreis.
De groepen 1t/m 4 gaan naar Schateiland en de groepen 5 t/m 7 gaan naar Duinrell.
We maken er weer een gezellige dag van!

Pasen
Op donderdag 24 maart hebben we een Paaslunch op school. De ouderraad verzorgt het
buffet.
Meer informatie volgt nog!

Schoolfeest
Geeft u zich ook op voor The Crazy Spring Party van de Werkschuit?!
feestjedewerkschuit@gmail.com
Deze week worden er flyers uitgedeeld, waar alle informatie in staat.

Vakantieregeling schooljaar 2016-2017
Het is nog ver weg, maar hier is alvast de vakantieregeling van 2016-2017
De directies van de scholen en de gemeente Wijk bij Duurstede hebben
de schoolvakanties voor het volgend schooljaar als volgt vastgesteld:
(Speciale) scholen voor basisonderwijs
Herfstvakantie
: 17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie
: 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie
: 27-02-2017 t/m 03-03-2017
Pasen
: 14-04-2017 t/m 17-04-2017
Koningsdag / Meivakantie : 24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart
: 25-05-2017 + 26-05-2017
Pinksteren
: 05-06-2017
Zomervakantie
: 10-07-2017 t/m 18-08-2017

Revius Lyceum (CVO Groep)
Herfstvakantie
: 17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie
: 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie
: 27-02-2017 t/m 03-03-2017
Pasen / Tulpvakantie
: 17-04-2017 t/m 28-04-2017
Bevrijdingsdag
: 05-05-2017
Hemelvaart
: 25-05-2017 + 26-05-2017
Pinksteren
: 05-06-2017
Zomervakantie
: 10-07-2017 t/m 18-08-2017

Agenda:
Datum

Activiteit

2 maart

Koffie-inloop
Luizencontrole

4 maart

Koffie-inloop

12 maart

NL Doet!: de binnentuin klaarmaken

14-18 maart

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

18 maart

Pannenkoekendag groep 8

24 maart

Paaslunch

25-28 maart
31 maart

8 april

Pasen
Maandviering groepen 4 en 7

Crazy Spring Party

