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Techniekviering

Groepsviering

Studiemiddag, iedereen 12.15 uit

Viering

De Dijkwinkel open

Techniekviering

Studiedagen
Stichting Present,
de stichting waar onze
school samen met andere scholen deel van
uitmaakt, organiseerde afgelopen maandag
een studiedag. Het thema was: werkdruk in
het onderwijs. Dit is een heel actueel thema,
waar niet alleen onze stichting zich mee bezig
houdt, maar ook de landelijke politiek. De
studiedag ging over wat het onderwijspersoneel zélf aan werkdruk kan doen, wat
het team en de directeur er aan kunnen doen
en wat Stichting Present er aan kan doen.
Op maandag 19 juni heeft het team nog een
studiemiddag met het thema: omgaan met de
meldcode kindermishandeling. Deze middag
zijn alle kinderen om 12.15 uur uit.
De IEP-uitslag van groep 8
De uitslag van de IEP-eindtoets is binnen.
Het landelijk gemiddelde is 78,3.
Wij hebben met onze groep 8 een gemiddelde
score van 70 gehaald. Alle individuele scores
komen overeen met de adviezen die de
leerlingen hebben gekregen. Er is één leerling
waarbij wij het advies hebben heroverwogen
en die daadwerkelijk een hoger advies heeft
gekregen. Wij zijn zeer tevreden met de
adviezen omdat alle leerlingen naar een
school gaan die bij hen past:
VWO: 2
VMBO TL/HAVO: 1
VMBO TL: 3
VMBO KL: 3
VMBO BL/KL : 1
Naar het voortgezet onderwijs.
De kinderen van groep 8 zijn allemaal
ingeschreven bij de school van hun keuze.
Atlas College
locatie De Dijk:
Leonie, Joy, Bryan, Daan en Dante.

Locatie OSG:
Eefje en Jannah
Tabor College
locatie Oscar Romero:
Bridget
Martinus College
Melissa en Rocco
Terugblik ouderavond Grenzen stellen
Op 23 mei hadden wij de ouderavond
Grenzen stellen in de opvoeding. Naast
verschillende teamleden waren er ongeveer
10 ouders uit de verschillende groepen
aanwezig. Gedurende de avond werden er
een aantal filmpjes vertoond over opvoeden
waarna er vervolgens in kleine groepjes
ervaringen werden uitgewisseld. De avond
werd door iedereen als zeer positief ervaren
en de vraag kwam ook of we dit ieder jaar
kunnen organiseren. Ciska wil dit graag
faciliteren, maar dan wel in samenspraak met
een paar ouders.

Sponsorloop voor boeken
De opbrengst van de sponsorloop voor
boeken is nog niet helemaal
bekend, omdat we nog niet alle
sponsorbriefjes terug hebben
maar we kunnen
er vast weer prachtige
nieuwe boeken
voor aanschaffen. Sponsors
en kinderen,
heel erg
bedankt!

Workshopouders altijd welkom
Mocht u een uurtje op maandagmiddag een
groepje kinderen willen begeleiden bij het maken
van nieuwe producten voor de winkel, dan maakt
u ons heel blij.
De winkel is nog 1 keer open op maandag:
26 juni

Fietsen op het schoolplein
Het gebeurt wel eens dat er na schooltijd
fietsen op het schoolplein achterblijven.
Wij wijzen u erop dat onze school niet de
verantwoording kan nemen over hoe de fiets
er de volgende dag of na het weekend aan
toe is. Na schooltijd komen er namelijk ook
kinderen van andere scholen op ons
schoolplein spelen en helaas ook wel eens
onbevoegden die andermans spullen
vernielen.
Voorheen zetten wij op eigen initiatief een
achtergebleven fiets binnen, maar er blijven
steeds vaker en meer fietsen achter op het
schoolplein. Ook van kinderen van andere
scholen. Zo hebben wij dus wel eens een
‘vreemde’ fiets binnengezet. Als uw kind gaat
spelen met een kind in een ander dorp en dus
mee kan rijden, mag hij/zij uiteraard aan de
leerkracht vragen of zijn/haar fiets binnen
mag staan. Dit moet het kind dan wel zelf
doen, maar dan weten wij van wie de fiets is.

Vooruitblik
Ma 17 juli
musical-afscheidsavond gr. 8
Do 20 juli
afscheid Tiny / Spring theater

