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MAANDAG 4 JUNI 2018  

Kamp groep 7/8 (geschreven door groep 7/8) 

We stapten woensdagochtend op de fiets naar YMCA. We werden zoals ieder jaar uitgezwaaid door groep 1 tot 
en met 6.  Toen we er eenmaal waren konden we de spullen uitpakken. Na het uitpakken gingen we winkelen in 
Leusden. Dat was heel erg leuk! Na het winkelen gingen we midgetgolfen. ’s Avonds gingen we een spel doen, 
Levend Master Mind.   

De volgende ochtend gingen we pijl en boog schieten. Je moest blikken om schieten met je pijl. We gingen daar 
een paar wedstrijdjes mee doen. Dat was zo leuk! Tussen de activiteiten door mochten we zelf spelen. Er was na-
melijk een leuke speeltuin op het kamp met onder andere een kabelbaan, luchtkussen en klimrek.  

’s Middags gingen we ook op de zeephelling. Eerst gingen we er van af glijden en daarna er op klimmen. Dat was 
echt hilarisch. 
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De tweede avond gingen we barbecueën en hadden we de bonte avond van groep 8. Het was heel lekker en ge-
zellig! Er waren hele leuk acts bv. Dansen, goochelen, levend memory noem maar op het was super gezellig die 
avond. Rond half twaalf gingen we naar bed. De volgende ochtend moesten we opruimen omdat we die dag naar 
huis gingen we gingen weer lekker ontbijten. En toen gingen we lasergamen in het bos!!! We gingen eerst dat je 
voor je zelf moest en daarna team geel tegen team rood. Team rood was heel goed maar team geel nog net iets 
beter. En ja, toen gingen we naar huis. We gingen nog even naar Laag Kanje, een camping, om daar een ijsje te 
eten en te schuilen voor de buien. Uiteindelijk moesten we in de regen terug naar huis fietsen en daar stonden 
alle ouders te wachten. We waren erg nat, maar dat maakte ons niets uit! Kamp 2018 was geweldig!!!  

De foto’s van het schoolkamp staan op onze website.. 

Avondvierdaagse:  
Morgen start de avondvierdaagse. De kinderen die deelnemen krijgen vandaag de 
laatste informatie mee op papier. We hopen dat het een gezellige en dit jaar ook 
schone avondvierdaagse wordt! In de bijgevoegde flyer ziet u hoe de organisatie in-
zet op een schoon evenement. De weersvoorspellingen zijn goed. We wensen alle 
kinderen en ouders heel veel succes en veel wandelplezier! 
  
Met spoed gezocht:  
We zijn nog steeds met spoed op zoek naar iemand die de kinderen en ou-
ders wil voorzien van iets te eten en te drinken op de woensdag (tijdens de 
10 kilometer (Sandenburgerlaan)).  
Wie o wie helpt ons uit de brand! U kunt zich aanmelden bij Anja Leppink, 
Anja van Mourik of door te reageren op deze mail. Namens de kinderen al-
vast enorm bedankt! 
 
Formatie 
De formatie is m.u.v. de onderwijsassistent geregeld. Vanavond wordt het bespro-
ken in de MR. Morgen weet u bij welke leerkracht(en) uw kind volgend schooljaar in 
de klas zit. 
  
CITO toetsen 

Deze maand nemen we, met uitzondering van de periode van de avondvierdaagse, 
in alle groepen de halfjaarlijkse CITO- toetsen af.  
Bij de kleuters wordt afgenomen: CITO rekenen en CITO taal voor kleuters. 
 
Bij groep 3 t/m 7: CITO DMT (losse woorden lezen), AVI (verhaaltje lezen), CITO 
rekenen, CITO spelling en CITO woordenschat. 
Bij groep 3 t/m 7: CITO begrijpend lezen. 
 
Alle kinderen van groep 2 (die niet onder behandeling van een logopedist zijn) wor-
den daarnaast getoetst op taal- en spraakproblemen door logopediste Pauline 
Maas. Mocht de leerkracht vragen hebben m.b.t. een leerling van groep 1, dan kun-
nen we haar ook inschakelen. Dit laatste zal pas plaatsvinden na akkoord van de 
ouders. 
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Na afname worden de toetsen geanalyseerd. Dit doen we per 
kind, per groep en als school. De resultaten van uw kind 
vindt u bij het rapport van juni. Mocht uw kind niet naar ver-
wachting hebben gepresteerd dan hoort u dat van ons. 
 

 
 
De gegevens per groep/ school worden in juli geanalyseerd en besproken met de 
MR. Daarna worden ze doorgegeven naar onze bestuurder en de inspectie. 
Op basis van de CITO-uitkomsten stellen de leerkrachten nieuwe groepsplannen (en 
eventueel individuele handelingsplannen) op.  Hierin worden per groep/ kind 
nieuwe doelen geformuleerd voor de periode augustus 2018-januari 2019. 
Het zou fijn zijn als de kinderen uitgerust aan de toetsen kunnen beginnen. Dit 
zorgt voor een zo eerlijk mogelijk resultaat. 
 
Schoolplein 
Zoals u wellicht heeft gezien is afgelopen vrijdag het hek van het schoolplein ver-
plaatst. Dit om ruimte te geven aan het bouwverkeer. We hebben gekozen voor de 
verplaatsing van het hek aangezien wij bouwhekken alleen niet veilig genoeg vin-
den. We streven ernaar om op korte termijn het hek binnen het overkapte gedeelte 
te verwijderen en het (draaibare) hek te gebruiken om het plein aan de kant van de 
Constantijndreef af te sluiten. Dit creëert meer speelruimte. We hebben voldoende 
mogelijkheden om de komende tijd ook elders onze pauzes door te brengen. 
 
Een doorn in het oog voor ons is de grote hoeveelheid zand op het plein. Zolang de 
bouw duurt zal dit verergeren. Met nieuwe bezems zullen we meer vegen en er ko-
men nog voor de zomervakantie nieuwe inloopmatten die meer zand zullen opvan-
gen. Hopelijk zorgen deze maatregelen voor minder zand op het plein en in de 
school. We doen, samen met de kinderen, ons best. 

 
“Een beetje toezicht kan geen kwaad” 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zwijsenouders.nl/web/file?uuid%3Dc352f60f-a1d5-4f5d-afec-7c31897d263e%26owner%3D75f7400a-8b93-4ca8-9b07-f928a6ac3ecb&imgrefurl=http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Leerlingvolgsystemen-op-de-basisschool.htm&h=344&w=652&tbnid=-X1PWT2m8xR5lM:&zoom=1&docid=ur_kvIokuO1tyM&ei=ZGWuVOSZF8jdPaDVgMAB&tbm=isch&ved=0CD4QMyg2MDY4ZA&iact=rc&uact=3&dur=519&page=6&start=151&ndsp=33
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Complimentje 
Wat liep de temperatuur en de zonkracht vorige week op; wat was het heet op het 
plein! Om de kinderen meer schaduw en een zuchtje wind te bieden hebben we de 
fietsenstalling verplaatst, zodat de kinderen onder het overkapte deel konden spe-
len. Elke ochtend wordt dit in goede banen geleid door Tim en Guy uit groep 6. Zij 
hebben zich hiervoor vrijwillig aangemeld en doen dit super goed. Dank je wel Tim 
en Guy! 
 
Kunst 
Fenna uit groep 6 heeft een opdrachtblad gemaakt over schilderijen. Fenna moest 
een lievelingsschilderij kiezen. Ze heeft het leven van van Gogh en zijn techniek be-
studeerd. Vervolgens heeft ze het schilderij “Sterrennacht” nagemaakt. Dat heeft 
ze aan de hand van een instructiefilmpje gedaan. Dit met een prachtig resultaat; 
niet van echt te onderscheiden. Fenna is er heel trots op en wij ook.    

 
“Sterrennacht” 


