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MAANDAG 9 APRIL 2018  

 
Verkeersexamen groep 7/8 

Alle kinderen van groep 7/8 zijn geslaagd voor het theo-
retisch verkeersexamen. Van harte!  
Op naar het praktisch verkeersexamen. Dit is donderdag 
19 april. De kinderen hebben een formulier met de route 
mee naar huis gekregen.  
U kunt de route van tevoren met uw kind oefenen. We 
hopen dat iedereen ook slaagt voor het praktisch ver-
keersexamen.  
 
 

Provinciale finale voorleeswedstrijd 
Vanmiddag zijn alle kinderen van groep 7/8 mee naar Nieuwegein om klasgenootje 
Johanna aan te moedigen. Zij heeft de finale van de voorleeswedstrijd bereikt. Wie 
weet wordt zij de beste voorlezer van heel Utrecht! Dank aan de ouders die voor 
vervoer hebben gezorgd. 
 
Schooltennis 
Aanstaande donderdag gaan alle groepen (groep 1 t/m 8) tennissen op de tennis-
banen bij SVL. Wilt u de kinderen gymkleding meegeven voor buiten. Kinderen die 
tennisles hebben, mogen hun eigen racket meenemen. 
 
Koningsspelen 
Denk u aan het inleveren van de brief m.b.t. de Koningsspelen van 20 april aan-
staande? We kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij de spelletjes.  
 
Het ochtendprogramma is voor iedereen; ook de kinderen van groep 1. Zij kunnen 
zich tot vrijdag 13 april aanmelden bij juf Jacqueline of juf Lida. Daarna worden de 
groepjes ingedeeld en is opgeven niet meer mogelijk. We hopen op veel aanmeldin-
gen; het wordt een leuke, sportieve dag! 
 
Analyse resultaten 
In de MR zijn de resultaten van de CITO toetsen van januari besproken. Deze zijn 
erg goed. Op alle vakgebieden scoren de groepen ver boven het landelijk gemid-
delde.  
Dit geldt ook voor de groei in vaardigheid van de groepen. Deze groei is groter dan 
die van een gemiddelde groep. 
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Dit laatste is ons belangrijkste doel. Zorgen dat de kinderen voldoende groeien in 
vaardigheid, op welk niveau dan ook. 
We zien een mooie ontwikkeling in de resultaten voor spelling. De methode “Staal” 
lijkt goed aan te sluiten bij de kinderen van onze school. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Vanochtend is de oplosbus weer onder de aandacht gebracht bij de kinderen. Dit 
doen we meerdere keren per jaar. In de oplosbus kunnen de kinderen een briefje 
stoppen met daarop een probleem. De kinderen weten dat hier altijd actie op wordt 
ondernomen. De laatste periode zat er geen enkel briefje in de bus. 
De sfeer in de groepen blijkt goed. De kinderen gaven dit vanochtend ook aan. Dit 
is een bevestiging van wat wij zien. Fijn! 
 
Wij mogen volgend schooljaar onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
vervangen. Aan het eind van dit schooljaar maken we hierin een definitieve keuze. 
We houden u op de hoogte. 
 
Tussen de Schuifdeuren groep 5/6 

 
"Groep 5/6 barst van het talent. Deze groep organiseert dit jaar opnieuw zelf 'Tus-
sen de Schuifdeuren'. Komt dat zien!" 
 
Boekpresentatie "Langbroek in de tweede wereldoorlog" 
Zoals u al in de krant heeft kunnen lezen, heeft de heer Hans Marchal het initiatief 
genomen om het boek "Langbroek in de tweede wereldoorlog" opnieuw uit te ge-
ven. Ook het verhaal van Piet de Springer staat hierin beschreven. Het boek wordt 
gepresenteerd op vrijdag 13 april om 13:00 uur in het Hervormd Centrum in Lang-
broek. Na de presentatie worden er bloemen gelegd bij het monument van Piet de 
Springer. Iedereen is welkom, maar de kinderen van groep 7/8 zijn speciaal uitge-
nodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn. Zij krijgen allemaal een boek mee 
naar huis. 


