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Terugblik naar de Fancy Fair
Wat kunnen wij terugkijken op een geweldig geslaagd feest
voor de meivakantie. Het was een superfeest, met allerlei
leuke dingen! De sponsorloop, de niet alledaagse spelletjes,
het lekkere eten en drinken, de stormbaan,
de kleedjesmarkt. Er was voor iedereen wel iets leuks te
doen!
Alle ouders die hierbij betrokken waren, heel erg bedankt!

Op de website staan meer mooie foto’s!
Nog niet alle enveloppen van de sponsorloop zijn
ingeleverd. Mocht u nog een envelop hebben, kunt u dit aan
de leerkracht geven. dan kunnen wij het eindbedrag bekend
maken en wellicht iets uitkiezen voor de speelplaats.
Achter de schermen zullen we kijken en
evalueren of de Fancy Fair een vervolg krijgt.
Mocht u hier een mening over hebben, dan
horen we dit graag!

Dubbel gevoel
De Fancy Fair was heel geslaagd, maar
we hadden hier ook allemaal een dubbel
gevoel bij…
Die ochtend werd bekend dat “onze”
Carla was overleden…
Natuurlijk hebben we dit allemaal zien
aankomen, maar toch kwam dit hele
droeve nieuws plotseling.
We hebben die ochtend een
gedenkhoekje ingericht, waar heel veel
ouders en kinderen iets persoonlijks
konden schrijven in het gedenkboek, wat
vorige week aan de familie van Carla is aangeboden. De
familie wil iedereen hiervoor bedanken.

Uitslag van de enquête voor ouders
Van de 81 gezinnen op de Groen hebben 33 gezinnen de
enquête ingevuld. Volgens Vensters (de bedenker van deze
enquête) is dat te weinig om hier daadwerkelijk actie op te
zetten, als dat nodig zou zijn en dat is natuurlijk jammer.
Als we toch kijken naar de uitslag van de enquête, dan
scoren we een 7,3 over de vraag of ouders tevreden zijn
over de school. (Op het eerste gezicht) is dit ongeveer het
gemiddelde van andere SCOPE scholen. We scoren een 7,5
over de vraag wat ouders de school in het algemeen voor
een rapportcijfer geeft. (Op het eerste gezicht) is dat hoger
dan het gemiddelde van andere SCOPE scholen.
Op dit moment worden alle enquête van de SCOPE scholen
geanalyseerd.Hier zullen we op terugkomen.
Buitenspeelmateriaal
Wie heeft er nog buitenspeel materiaal over wat u thuis niet
meer gebruikt?
Dee TSO kan dit goed gebruiken, evenals puzzels,
spelletjes, speelgoedauto’s etc.
ANWB Streetwise
Morgen komt de ANWB bij ons!
Leerlingen van groep 1-2 gaat verkeersgeluiden herkennen
en kinderen oefenen met oversteken in de speelzaal van de
school.
Leerlingen van groep 3-4 gaan kijken hoe zij zelf hun
veiligheid in het verkeer kunnen vergroten en gaan ervaren
in een elektrische auto waarom een gordel en autostoeltje
noodzakelijk zijn, in de speeltuin!
Ook krijgen zij een “indicatie oogmeting”.
Leerlingen van groep 5 -6 gaan in een lesauto van de ANWB
op de bijrijdersstoel! D.m.v. een dubbele bediening,
moeten ze zelf remmen! Ook leren ze de autogordel juist te
gebruiken.
Dit vindt plaats in de Karel Doormanstraat. Hier is een
vergunning voor aangevraagd en gekregen. De bewoners van
deze straat zijn hierover geinformeerd.
Leerlingen van groep 7-8 gaan werken aan fietsbeheersing
en gevaarherkenning. Dit is van belang omdat kinderen
bijna naar het Voortgezet onderwijs gaan.
Als afsluiting mogen deze leerlingen ook op een elektrische
step rijden! Dit alles vindt plaats op de speelplaats van de
school
Route 8
Dit jaar is voor het eerst als eindtoets voor de kinderen van
groep 8 niet de CITO-eindtoets gemaakt, maar de eindtoets
van route 8. Dit is een adaptieve toets, d.w.z. dat de
vragen van de toets zich aanpassen aan de antwoorden van
voorgaande vragen, dit is in tegenstelling tot de eindtoets
van CITO. Dat is dan ook de reden dat de toets op de
chromebooks zijn gemaakt. Deze week kwam de uitslag
binnen….
We hebben het heel goed gedaan! We hebben het zelfs
beter gedaan dan het landelijk gemiddelde. Hulde!!
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