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sept. 2 - 2013

Fietsenkeuring
Op maandag 30 sept. is de jaarlijkse fietsenkeuring voor groep 3 t/m 8. De leerlingen uit deze
groepen mogen ’s morgens hun fiets meenemen. In overleg met de leerlingen van groep 4 en 6, is
besloten dat hun fiets niet gekeurd wordt. Zij gaan liever naar de gymles, dan naar de
fietsenkeuring…

Gebedsgroep
Op elke 1e maandagmiddag van de maand komen ouders bij elkaar in de koffiekamer om te bidden
over zaken die de school aangaan. Wilt u hieraan meedoen, dan bent u van harte welkom! De
eerstvolgende keer is maandagmiddag 7 oktober om 13.15 uur.

Publiceren einduitslagen Cito
Wellicht heeft u vanuit de media al begrepen dat van alle scholen de einduitslagen van de cito zijn
gepubliceerd. Deze zijn door RTL omgezet in een score. Wij zijn altijd transparant geweest
betreffende de score; deze wordt jaarlijks in de schoolgids gepubliceerd. De score van 7,4 was voor
ons geen verrassing; we scoren met onze groepen normaliter boven het landelijk gemiddelde. Bij het
publiceren, omzetten en het nadrukkelijk uitgebreid in de media bekend maken van de scores kun je
‘kanttekeningen’ plaatsen. De cito eindtoets (groep 8) krijgt op deze manier extra lading, terwijl in
onze ogen het proces van leerlingen niet los te zien is van de eindcito. De eindtoets is, in onze ogen,
mede bedoeld om kinderen op een goede, passende plek in het voortgezet onderwijs te plaatsen. De
toets staat niet op zich, maar is onderdeel van een leerlingvolgsysteem vanaf groep 1.

Website
We zijn ondertussen druk bezig met onze vernieuwde website. We hopen dat deze binnenkort online
staat. Op de oude website staat verouderde informatie! U heeft ondertussen een verkorte schoolgids
ontvangen, hierin staan vakantiedata e.d. voor het komende schooljaar.

Verjaardagen
In de maand oktober zijn de volgende leerlingen jarig:
1 okt.
1 okt.
4 okt.
5 okt.
5 okt.
7 okt.
8 okt.
8 okt.
10 okt.
10 okt.
11 okt.
15 okt.
15 okt.
19 okt.
22 okt.
24 okt.

Jonas vd Pols
Rebecca v Keulen
Anne Oolders
Andreas Makkinga
Johannes Niesing
Tim vd Bosch
Inge van Panhuis
Riny Douma
Joost de Boer
Nora Bos
Ilja ter Mors
Annika pouw
Laura Hannessen
Youri Schafthuizen
Tygo Stoffer
Senna Kos

groep 4
groep 7
groep 2
groep 2
groep 4
groep 5
groep 2
groep 7
groep 7
groep 7
groep 5
groep 6
groep 3
groep 3
groep 3
groep 3

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data
27 sept.
sportdag groep 1 en 2
30 sept.
fietsenkeuring groep 3 t/m 8 ‘s morgens
2 okt.
start Kinderboekenweek
7 okt.
13.15 uur gebedsgroep in koffiekamer
17 okt.
kijkavond project van 18.30 uur – 20.00 uur
21 t/m 25 okt. herfstvakantie
4 nov.
‘verplichte’ 10 minuten gesprekken (middag en avond)
7 nov.
‘verplichte’ 10 minuten gesprekken (middag)
5 dec.
sinterklaas
18 dec.
kerstviering
20 dec.
schaatsen op de markt. gr 4-5: 10-11 uur, gr 6-7: 13.00-14.00 uur
21 dec-5 jan. Kerstvakantie
6 jan.
Weer naar school: 8.30 uur
Een hartelijke groet, mede namens het team,

Roelien van Zuthem

