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Belangrijke data:
Woensdag 14 maart
Voorstelling groep 7/8
Scholenvoetbal groep 7/8 in
Beek en Donk
Informatie avond nieuwe
ouders
Donderdag 22 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij

Afgelopen week heeft u als het goed is een mail ontvangen met een link naar de
vragenlijsten voor het tevredenheidsonderzoek. Deze mail is verstuurd aan alle
ouders van onderwijs, peuterwerk en buitenschoolse opvang. Mocht u onverhoopt
geen mail ontvangen hebben en de vragenlijst toch graag in willen vullen, stuur een
mailtje naar sandra.pennings@stichtinggoo.nl dan zorgen we ervoor dat u de link
ontvangt.
Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 en de oudste kinderen van de buitenschoolse
opvang vullen ook zelf een vragenlijst in, dit gebeurt de komende weken tijdens en na
schooltijd voor de BSO kinderen.

Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8
Donderdag 19 april
Oudercommissie en MR
vergadering
Vrijdag 20 april
Inzameling kleding
Koningsspelen
Maandag 23 april tot en met
vrijdag 4 mei
Meivakantie
Maandag 7 en dinsdag 8 mei
Luizencontrole
Donderdag 10 en vrijdag 11
mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8

Aanstaande woensdag 14 maart wordt er voor alle kinderen van groep 7 en 8 een
voorstelling gespeeld in de Horst in Venhorst.
De voorstelling heet “Anna’s Oorlog” naar het gelijknamige boek van Beatrijs Nolet
(Kinderjury prijs 2011). Anna’s Oorlog is een indrukwekkend en meeslepend verhaal
over de verschillende rollen die mensen gespeeld hebben tijdens de Tweede
Wereldoorlog en over verzwijgen en de betekenis daarvan op de kinderen van nu.
Anna is een meisje van nu. Ze is 11 jaar oud en woont met haar ouders op een
woonboot een eind buiten het dorp. Natuurlijk is ze dolblij als ze in die verlaten
uithoek ineens een buurjongen van haar eigen leeftijd krijgt. Maar haar ouders
verbieden haar om met die jongen om te gaan. “Dat kun je maar beter niet weten” en
“Dat vertellen we je nog wel eens” zijn de dooddoeners. Samen met Borre, de nieuwe
buurjongen, gaat Anna op onderzoek uit. Het wordt een speurtocht langs verzwegen
familieverhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Met muziekfragmenten van Pieta Maring van Philharmonie Zuidnederland en Will van
Elmpt.

Woensdagavond 14 maart om 20.00 uur houden we
op kindcentrum de Regenboog een informatie avond
voor nieuwe ouders. We starten met een stukje
informatie, daarna kunnen ouders op verschillende
plekken een kijkje nemen om te zien wat ons
kindcentrum te bieden heeft. Ouders zijn altijd
welkom om buiten deze avond om een afspraak te
maken voor een rondleiding en gesprek.

Aan het einde van de basisschoolloopbaan maken de
kinderen van groep 8 een eindtoets. De uitslag van
deze toets is meestal de bevestiging van het advies
wat kinderen krijgen richting voortgezet onderwijs.
Sinds een aantal jaren zijn er meerdere aanbieders
van eindtoetsen. Vorig schooljaar hebben de kinderen
de IEP eindtoets gemaakt. De resultaten van deze
eindtoets waren positief. Maar wat nog veel
belangrijker was: de kinderen vonden het een
prettige toets om te maken! De IEP is overzichtelijk,
alles bij elkaar in 1 boekje en ziet er aantrekkelijk uit.
De vragen gaan van gemakkelijk naar moeilijker, dit
wordt door de kinderen als positief ervaren. Dit
maakt dat we als team ervoor gekozen hebben om dit
jaar wederom de IEP af te gaan nemen in groep 8.
Voor de kinderen in groep 7 is er de IEP Advieswijzer.
Deze digitale “toets” heeft een aantal onderdelen,
namelijk taal, rekenen, sociale vaardigheden,
leeraanpak en creatief vermogen. Als al deze
onderdelen afgenomen worden, is er een compleet
beeld van de mogelijkheden van de kinderen. Als pilot
nemen we dit schooljaar bij de kinderen van groep 7
minimaal de onderdelen rekenen en taal af. De
Advieswijzer komt hiermee in de plaats van de
Entreetoets. Na de afname gaan we, samen met de
kinderen, evalueren en afhankelijk van de ervaringen
besluiten we of we doorgaan met de Advieswijzer.
Heeft u vragen hierover, stel deze gerust aan de
leerkrachten van groep 7, Marian of Sandra.

Je mocht een tekening maken waarmee je een prijs
kon winnen, die prijs was: Zwemmen in het
golfslagbad in Oss en jouw tekening op de voorkant
van het boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief. En
Jasmijns tekening was uitgekozen. Het begon allemaal
met de dag waarvan meesters en juffen zeiden:
gefeliciteerd Jasmijn met je tekening. Jasmijn dacht:
waar heb je het over? Een van de juffen zei: Oo, dat
mocht ik niet zeggen! Toen had Jasmijn al zo’n
vermoeden dat er iets aan de hand was met die
tekening. Uiteindelijk later in de middag kwam de
wethouder binnen en kondigde aan dat Jasmijns
tekening uitgekozen was, dat was een feest natuurlijk
met de klas gaan zwemmen in Oss!
Wat later (op 1 maart) gingen we zwemmen met de
klas. Toen we aankwamen kregen we te horen dat er
een auto autopech had, daar zaten kinderen uit onze
klas in…een paar minuten later kwamen die kinderen
met autopech aan. Toen die kinderen er nog niet
waren hadden wij informatie over het bad gekregen
en regels die wel en niet mochten. De kleedhokjes
waren fijn (niet te groot en niet te klein) en we kregen
nog kluisjes om onze kleren in te leggen. Er waren 3
glijbanen: een groene, daar kon je mee van de
glijbaan met een band vanaf en daar zaten lichtjes in,
was heel mooi! (onze juf is zwanger en was daar
vanaf geweest). Er is ook een rode glijbaan, die was
niet eng. De blauwe was stijl maar wel heel leuk! We
moesten lunch meenemen voor in de middag en we
kregen daar drinken en wat lekkers (chips en spekjes).
We hebben kunnen zwemmen van 12 uur tot 4 uur. Ik
vond de prijs leuk en het zwemmen heel gezellig.
Groetjes: Jasmijn van Bergen

Aanstaande woensdag 14 maart gaan de jongens van
groep 7 en 8 in Beek en Donk proberen de volgende
ronde van het schoolvoetbaltoernooi te halen. De
wedstrijden worden gespeeld op de velden van
Sparta ’25 en supporters zijn natuurlijk van harte
welkom. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur. Heel
veel succes!

13 maart

Maud van de Weijer

groep 8

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

