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Voorleesontbijt
Het nationale voorleesontbijt stond gepland in januari tijdens
de lockdown.
Gelukkig heeft onze speciale voorlees-gast aangegeven dat
hij/zij nu toch graag komt voorlezen. En wel morgen,
woensdag 25 mei. Dan zullen de kinderen van de onderbouw
door deze speciale gast worden voorgelezen uit het
prentenboek van het jaar: “Coco kan het!” Tijdens het voorlezen krijgen de
kinderen een croissantje en iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om vragen
te stellen aan deze speciale gast.

Wie zal er deze keer op onze school komen voorlezen?

Eindtoets
Vandaag komt de uitslag van de IEP-eindtoets binnen.
De resultaten worden morgen besproken met de
kinderen. Zij krijgen dan ook de uitslag mee naar huis.
Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch contact
opnemen met juf Ella. Mocht het nodig zijn, dan neemt
juf Ella contact met u op.

Schoolreis

In overleg met de Efteling hebben we het
schoolreisje verplaatst naar dinsdag 22 juni.
Vandaag hebben we contact gehad met de
Efteling.

De schoolreis gaat de door! Zowel de buiten-
als binnenattracties zijn die dag open.
Alle voorbereidingen zijn in volle gang.

Het reizen en het verblijf in de Efteling is in verband met corona toch anders dan in
andere jaren. We hebben in overleg met de AC besloten die dag een alternatief
voor groep 1/2 te organiseren. En dat is gelukt!
We verklappen natuurlijk nog niets, maar het belooft een feestelijke en
avontuurlijke dag te worden!
Groep 1/2 blijft die dag op en rondom school.

Springernieuws



Schoolkamp
Het schoolkamp van groep 7/8 gaat door. Zij
verblijven van 2 t/m 4 juni bij de YMCA in
Leusden. Leerlingen en leerkrachten kijken er
naar uit.
Als begeleiding gaat mee: juf Ella, meester Chris
en juf Denise.
Voor groep 5/6 geldt: meester Chris wordt op 3
en 4 juni vervangen door juf Maaike en juf Ingrid.

Citotoetsen groep 3 t/m 7

Van 7 juni t.m 18 juni worden de Cito eindtoetsen
afgenomen in de groepen.

Het is fijn als de kinderen in die periode uitgerust op school
komen.
Dan geeft de toetsuitslag een eerlijk beeld.

Juf Chantal
Zoals u weet is juf Chantal in januari moeder geworden van dochtertje Saar. 21 mei
is zij weer gestart bij ons op school in groep 3/4. Zij gaat werken op de woensdag
t/m vrijdag. Juf Brigit heeft de groep op maandag en dinsdag.

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden
De coronacrisis heeft een grote impact op leerlingen. Zo hebben sommige
leerlingen een leervertraging opgelopen of een verminderde motivatie. Anderen
heb- ben juist een groeispurt gemaakt. Met het Nationaal Programma Onderwijs
krijgen scholen extra financiële middelen om de gevolgen van de crisis op te
vangen. Daarom hebben we in kaart gebracht wat leerling en school nodig hebben
om verder te kunnen gaan. Hiervoor hebben we onze leerresultaten geanalyseerd
en hebben we ZIEN (ons leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele-
ontwikkeling) afgenomen. Ook hebben we aan de kinderen in de bovenbouw
gevraagd wat zij hebben gemist en wat zij nodig hebben. Vervolgens is ditzelfde
ook aan de oudergeleding van de MR gevraagd. Binnen het Nationaal Programma
Onderwijs is een ‘menu’ opgenomen waaruit scholen kunnen kiezen.

Zowel de leerkrachten, leerlingen als de MR kozen uit dit uitgebreide menu dezelfde
interventies:

● de mogelijkheid om de combinatiegroep te splitsen in kleinere instructie-
groepen;

● interventies op het gebied van de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling
van leerlingen. Onder andere sporten en creatief bezig zijn in je groep;

● het werken aan executieve functies (o.a. leren leren, omgaan met teleur-
stellingen, doorzetten ect.).
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https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/vraag-antwoord-nationaal-programma-onderwijs/


Activiteiten Stichting Binding
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