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Agenda

IEP eindtoets

29 mei t/m 1 juni 2018
Schoolkamp groep 8
1 juni 2018
Schoolreis groep 1 en 2
4 juni 2018
Schoolfotograaf
6 juni 2018
Werkochtend leerkrachten
groep 1 t/ 3 vrij
12 t/m 15 juni 2018
Avondvierdaagse
22 juni 2018
BBQ
4 juli 2018
Afscheid groep 8
6 juli 2018
De zomervakantie begint
om 11.45 uur voor alle
groepen.
9 juli t/m 17 aug 2018
Zomervakantie

Jarigen juni
4
7
9
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18
23

Gwen
Ferre
Lucas
Jasmijn
Lars
Lucas
Evy
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6
7

De IEP eindtoets meet de verplichte vaardigheden
lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van
groep 8. Zo krijgen de leerlingen, hun
ouders/verzorgers en de school inzicht in wat de
leerling beheerst, en mede op basis hiervan wordt de
schoolkeuze bepaalt.
Ook dit jaar hebben de leerlingen van onze groep 8
deelgenomen aan de IEP eindtoets.
Voor onze school een mooi meetmoment om te kijken
hoe ons onderwijs ervoor staat.
Met een score van 82,6 (op een schaal van 50 tot
100) kwamen we boven het landelijk gemiddelde uit
van 81,0.
We zijn dan ook erg trots op de leerlingen van groep
8.
De resultaten analyseren we uitgebreid en gebruiken
we om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven
verbeteren.

Schoolfoto

Op maandag 4 juni zal de jaarlijkse schoolfotografie
plaatsvinden.
De schoolfoto's worden genomen door Mariska Cator.
Betreffende de afname van de foto's komt, tegen die
tijd, meer informatie van Mariska
zelf.
https://www.catorfotografie.nl/

Van harte gefeliciteerd
allemaal!

Nieuwe
leerlingen
Jente
Welkom in groep 1

Wij wensen jullie een fijne
tijd op onze school!

BBQ

Vrijdag 22 juni vindt onze
jaarlijkse barbecue weer plaats.
Binnenkort krijgen de kinderen
hiervoor de aanmeldformulieren
mee naar huis.
We willen deze formulieren graag terug voor 15 juni
zodat wij al dat lekkers kunnen gaan regelen bij de
slager.
Om het milieu te sparen willen we u vragen om
borden, bestek en eventueel barbecue tangen van
thuis mee te nemen.
En als u lekker wilt zitten, is een stoel van thuis ook
wel fijn.
Met de opbrengst van de barbecue sparen we voor
een lichtinstallatie om onze feestjes nog gezelliger te
maken.
We hopen u allemaal te zien op vrijdag 22 juni!

