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Woensdag 17 maart buiten gym voor midden-  en bovenbouw
Omdat woensdag 17 maart onze gymzaal gebruikt wordt als stemlokaal (hé, dat is makkelijk!)
zullen de gymlessen buiten worden gegeven. Zorg er dus voor dat uw kind die dag sportieve kleding
draagt, waarin hij of zij makkelijk kan bewegen.

Lente Ontbijt Coronaproof
Elk jaar houden wij een lente-ontbijt op school. Meestal vlak voor Pasen.
Vanwege de coronamaatregelen doen we het dit jaar anders dan anders.
Op woensdag 31 maart gaan de onderbouwgroepen op bezoek bij NSO Zon in de Delftse Hout. Daar gaan
we vuur maken, lekker spelen in hun buitenspeeltuin, broodjes bakken boven het vuur en eieren bakken
op de buitenkookplaat.
Woensdag 7 april is de middenbouw hiervoor aan de beurt.
De bovenbouw gaat broodjes afbakken en eieren bakken op donderdag 1 april (geen grap). Zij doen dit
‘gewoon’ op het bovenbouwplein.
U doet er goed aan de kinderen die dag een wat lichtere lunch mee te geven dan normaal!

Vakantie en vrije dagen
Zet het vast in uw agenda om verrassingen te voorkomen:

- vrijdag 2 april en maandag 5 april vrij in verband met Pasen.
- woensdag 21 april school tot 12.00u in verband met een studiemiddag van de leerkrachten.
- maandag 26 april - vrijdag 7 mei :  2 weken meivakantie

Verkouden en dan….

Bij de sneltest locatie Delft Noord(Kleveringweg 5) kunt u uw kind laten testen voor €18,-.
U heeft binnen 15 minuten de uitslag en uw kind kan weer naar school.

Wanneer u uw kind niet wil laten testen moet u wachten tot uw kind klachtenvrij is.
https://www.boink.info/beslisboom
Wanneer uw kind alleen verkouden is kunt u de leerkracht van uw kind mailen voor huiswerk.
De leerkracht kan dat na schooltijd voor u klaarleggen.

https://www.boink.info/beslisboom


Stagiaire MBF
Vandaag is Nadine Kooloos haar stage begonnen in MBF. Nadine is 2de jaars student aan de PABO in
Zwolle. Nadine woont in Nootdorp en komt op de fiets naar onze school.
Nadine heeft veel zin om bij ons stage te lopen. Zij zal iedere dinsdag bij ons op school aanwezig zijn.
Wellicht heeft u haar vandaag al bij het hek op het schoolplein zien staan.

Eindtoets groep 8
Op dinsdagochtend 20 en woensdagochtend 21 april gaan de leerlingen van groep 8 de verplichte
eindtoets maken. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen aan het einde
van de basisschool. De eindtoets geeft als resultaat een advies voor het voortgezet onderwijs. De uitslag
van de eindtoets is naast het definitieve schooladvies, dat u in februari heeft ontvangen, een tweede
objectief gegeven. De uitslag van de eindtoets zal rond 20 mei beschikbaar zijn en met u gedeeld
worden. Meer informatie over de IEP eindtoets vindt u hier.
Om de leerlingen van groep 8 zo optimaal mogelijk voor te breiden en te begeleiden bij het maken van
de eindtoets starten we in de week vòòr de eindtoets met een oefenboekje. De leerlingen krijgen dit
boekje vrijdag 16 april mee naar huis. Op 20 en 21 april zitten de leerlingen van groep 8 met elkaar in
een apart lokaal en worden door Maroussia of Krista begeleid.

Gevonden voorwerpen
Herkent u iets? Laat uw kind het ophalen bij Duco.

https://www.bureau-ice.nl/wp-content/uploads/Ouderbrochure-IEP-Eindtoets.pdf


Start schoolbreed kosmisch project: Reis door de Aarde.
Toen we allemaal weer terugkwamen naar school begon ook eindelijk gelijk ons schoolproject: Reis door
de Aarde. We hadden daar al flink naar uitgekeken.
De Eerste Grote Kosmische Vertelling over het ontstaan van het universum en de aarde werd aan de
kinderen verteld.
In de midden- en bovenbouw kunnen de kinderen de proeven die horen bij de Eerste Grote Vertelling
soms al zelf uitvoeren.
De kinderen leren deze weken over de oerknal/flits, ons zonnestelsel, de verschillende hemellichamen
zoals de maan, de aardlagen, vulkanisme en gebergtevorming, de tijdlijn van het leven op aarde en nog
veel meer.
Elke week wordt een onderwerp uitgebreid bestudeerd. Er worden proefjes gedaan, filmpjes bekeken,
prachtige verwerkingen gemaakt en presentaties door de kinderen voorbereid. De kinderen leren de
samenhang zien tussen verschillende onderwerpen in de wereld om hen heen. Daardoor kunnen zij hun
plekje vinden in die grote wereld...



Nieuws uit de bovenbouw: Boekendoospresentaties

In groepjes van 3 hebben de leerlingen van de
bovenbouw hun boekendoos gepresenteerd.
Voorheen hielden de leerlingen hun boekpresentatie
voor de klas. Deze keer is er gekozen om van het
gelezen boek een doos te maken, waarin een
samenvatting, de eigen mening en voorwerpen uit het
boek te vinden waren.
Door het creëren en op deze manier van presenteren
hopen we dat kinderen (nog) meer interesse krijgen
in het lezen van boeken.

Er
werd

aandachtig naar elkaar geluisterd en na elke presentatie was er tijd voor vragen en een tip en top.
Volgens de kinderen zijn er plus- en minpunten aan deze vorm. Jammer vinden ze onder andere dat
minder kinderen de boekendoos zien, je kunt geen powerpoint maken en  een boekendoos maken kost
meer tijd. Positief vinden ze dat het leuk is om te maken, het is een creatieve manier van presenteren.
Sommige boeken ga ik nu lezen!


