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Algemeen
Route 8
De afname van Route 8 is verplaatst. Hierdoor is de datum die op de schoolkalender is gepubliceerd niet juist.
De afname van Route 8 vindt plaats op maandag 26 april.

Broertjes/zusjes
We zijn alweer volop in de weer met het samenstellen van de groepen voor het nieuwe schooljaar. Het is hierbij
handig om te weten wat de nieuwe instromers zijn. Denkt u er daarom tijdig aan de broertjes en/of zusjes dat
de kinderen die al op school zitten aan te melden.

Toetsen leerlingvolgsysteem
In de afgelopen weken zijn op school veel toetsen van ons leerlingvolgsysteem afgenomen.
Uiteraard willen we de resultaten van de toetsen van uw kind(eren) ook met u delen.
In de week van 29 maart zult u daarom via de leerkracht van uw kind een mail ontvangen met 2 bijlages:
•
•

de toetsresultaten van uw kind door de jaren heen
een toelichting bij deze resultaten

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over deze resultaten. Er zijn in de komende weken echter geen
gespreksrondes ingepland. Wanneer wij het belangrijk vinden u te spreken over deze resultaten, nemen we
contact met u op. Het initiatief voor dit gesprek ligt dus bij de leerkracht(en) van uw kind.

Onderzoek naar advisering basisschool naar voortgezet onderwijs
Op donderdag 4 maart hebben we deelgenomen aan een onderzoek van de inspectie van het onderwijs over de
doorstroming van onze schoolverlaters in het voortgezet onderwijs. De inspectie wil zo zicht krijgen op de
kwaliteit van de advisering op de basisscholen in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar de wijze hoe
schooladviezen tot stand komen, hoe de uitstroomniveaus zijn en op welk niveau kinderen zich na drie jaar
onderwijs op het voortgezet onderwijs bevinden. Hoewel het voor de inspectie enkel bedoeld is om informatie
op te halen en er dus geen oordeel over onze handelwijze aan vastzit, gaf de inspecteur na afloop van het
onderzoek toch aan dat we gedegen werk verrichten en dat de bevindingen van de inspectie uit het
vooronderzoek overeenkomen met onze bevindingen en handelwijze. De inspecteur benadrukte dat we trots
mogen zijn op onze wijze van advisering; zowel de gegeven adviezen als het proces ernaartoe verdienen
complimenten en zijn een voorbeeld voor andere scholen, aldus de inspecteur!

Peuterwerk
We zijn inmiddels enkele weken bezig aan ons thema “Koken en bakken”.
Onze huishoek hebben we veranderd In een heuse bakkerij waar volop taarten, cakes,
pizza’s en pannenkoeken worden gebakken. Ook hebben we een zandtafel binnen staan waarin de peuters
volop zandtaartjes kunnen maken. We knutselen een feesttaart!
We lezen voor uit het
boekje: Hoera! We
bakken een taart van
Helen Oxenbury en uit
het boek van Liesbet
Slegers over Karel en
Kaatje die koekjes
gaan bakken.
De week voor Pasen gaan we de nadruk leggen op het “ei”.
Zo gaan we eieren splitsen, eieren koken en eieren bakken.
Natuurlijk gaan we ook een mooi Paasei versieren.
Hierbij willen we iedereen alvast hele fijne Paasdagen toewensen.
We hebben afscheid genomen van Nienke en wensen haar veel succes en plezier op de basisschool.
Groetjes, Marjan, Kim en Jeannette.

Kids Society Erica

Hallo allemaal!
We zijn druk bezig met het VVE-thema
“Koken en bakken”! Het is een heel
leuk en vooral herkenbaar thema voor
alle Bijtjes. Bij dit thema horen allerlei
activiteiten zoals het voorlezen van het
themaboek “Anna eet graag fruit”, de
fruit-yoga met een liedje “appel, peertje
en banaan” en het versieren van
placemats.

Tijdens dit thema komen allerlei
soorten activiteiten aan bod zodat
we lekker kunnen knutselen,
bewegen, sorteren en de zin tuigen
stimuleren door te proeven van het
fruit.
We kletsen met de kinderen over het
eten en drinken. Ze kunnen al heel
goed vertellen wat ze graag eten.
Bijvoorbeeld bij de lunch kunnen ze
goed vertellen wat ze op hun
boterham willen en wat ze thuis op
hun boterham eten. Na het
onderdeel over koken gaan we
beginnen met het onderdeel

bakken. We veranderen de huishoek in een bakkerij en gaan lekkere dingen bakken!
Groetjes van alle Bijtjes!
Bericht van de slingerapen

Het is alweer maart. Door de noodopvangregel die op het moment van dit
schrijven nog steeds van kracht is, zien we een aantal kinderen niet of slechts
even in de wandelgangen voorbij lopen.
Ook de verjaardagen van hen, missen we. Alhoewel…dat is niet helemaal
waar! Als het uitkomt in de planning gaan we met de bus of wandelend naar
een jarige toe! Dat levert leuke reacties op:-).
Met de wel aanwezige BSO-kinderen hebben we een tijdje geleden de verjaardag van een kind ook anders
gevierd dan normaal. Dit keer vierden we het niet met de kinderen van de eigen BSO-groep waar de jarige in zit,
maar zijn we naar de tip gegaan met de hele BSO. Na eerst lekker spelen werd er gesmuld van een traktatie die
een kind altijd zelf mag uitzoeken wanneer hij/zij jarig is. Het was een gezellige middag!
Naast dat we veel buiten te vinden zijn, is er nog steeds het wekelijkse programma waarbij afwisselend
geknutseld, gebakken en doe-dingen gedaan worden. Alles natuurlijk op vrijwillige basis. Leuk om te vermelden
is dat bijna alle kinderen altijd meedoen aan wat er op het programma staat. Zie de foto’s hieronder.
Ideetjes van anderen, zoals van ouders zijn natuurlijk ook altijd welkom. We laten de kinderen zelf regelmatig
meedenken, wat ervoor zorgt dat we goed kunnen aansluiten bij wat hen boeit. En met het mooie lenteweer
wat komen gaat kunnen we weer meer buitenactiviteiten gaan plannen. Nu al zin in!
Vriendelijke groetjes,
Wendy van de slingerapen

Nieuwsbrief 9 verschijnt op 30 april.

