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Fit-test groep 5 t/m 8 

Aan het begin van het schooljaar hebben we als aftrap van de ‘Voel jij je lekker 

tour’ de fit-test gedaan. 
Om te kunnen meten of we dit schooljaar fitter zijn geworden, hebben we morgen 

19 juni onze tweede fit-test. Groep 5/6 is om 9:00 uur aan de beurt en groep 7/8 
om 10:00 uur. De kinderen uit groep 5/6 komen morgen dus eerst naar school. 

Denken jullie aan je gymkleren en schoenen? Succes allemaal! 
 

Nieuwe ontwikkelingen komend schooljaar 
Dit schooljaar hebben we ons georiënteerd op methoden voor: 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap; 
 Geschiedenis; 

 Natuur en techniek. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap 
Komend schooljaar starten we voor sociaal-emo-

tionele ontwikkeling en burgerschap met de 

Vreedzame school.  
De Vreedzame School streeft er naar om kin-

deren te leren: 
 op een positieve en zorgzame manier met 

elkaar om te gaan 
 op een democratische manier met elkaar 

beslissingen te nemen 
 constructief conflicten op te lossen 

 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 
en voor de gemeenschap 

 open te staan voor verschillen tussen men-
sen. 

 

Meer informatie volgt direct na de zomervakan-
tie. Mocht u meer informatie willen; dit is te vin-

den op www.vreedzaam.net. 
 

Geschiedenis en Natuur en techniek 
Zoals we u eerder lieten weten hebben we proefgedraaid met een methode die de 

zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek combineerde.  

http://www.vreedzaam.net/
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Uiteindelijk hebben wij hier niet voor gekozen. Een goede basiskennis staat bij ons 
voorop. Daarom starten wij volgend schooljaar voor geschiedenis met Blink We-

reld geschiedenis en voor natuur & techniek met Blink Wereld Natuur & tech-
niek. 

 
Koffie inloop 

Een paar weken geleden hebben we in samenwerking 
met ‘Scholen met succes’ een ouderenquête afgenomen. 

70% van de ouders heeft hierop gereageerd. Dat is een 
hoge respons. Dank daarvoor! 

De uitslag horen wij hopelijk dit schooljaar nog, maar 
mocht u een vraag hebben dan kunt u terecht bij direc-

tie, IB en MR op woensdagochtend 27 juni van 8:15 uur 

tot 9:00 uur.  
Mocht u geen vraag hebben, maar wel graag een kopje 

koffie lusten uit ons nieuwe koffiezetapparaat, dan bent 
u ook van harte welkom:-) 

 
Studiedag 

Aanstaande vrijdag heeft het team een studiedag. Wij richten ons dan al op de 
voorbereiding van het komende schooljaar. De kinderen zijn de hele dag vrij. 

 
 

 
 


