Nieuwsbrief mei 2014
25-04 Koningsspelen en continurooster
28-04 -09-05 Meivakantie
12-05 Weer naar school
16-05 Oorlogsgeheimen theatervoorstelling 7/8
20-05 OV vergadering 20.00 uur
23-05 Praktisch verkeersexamen
28-05 Plusochtend en voetbaltoernooi
29-05 Hemelvaart
30-05 Hemelvaart
06-06 Roostervrije dag 1-8
10-06 Roostervrije dag 1-8
Praktisch verkeersexamen
De kinderen van groep 7 hebben in april het theoretisch
verkeersexamen afgelegd. Samen met het praktisch gedeelte van
het examen ontvangen de leerlingen bij voldoende resultaat het
verkeersdiploma. Bij het praktisch verkeersexamen fietsen de
kinderen een bepaalde route door de Bernisse. Onderweg
passeren ze bepaalde verkeerssituaties en verkeersborden.
Controleposten controleren of de leerlingen juist reageren. Voor
dit praktische verkeersexamen hebben de kinderen een goede
fiets nodig.

Koningsspelen
We beginnen vrijdag met een ontbijtje op school. Ongeveer 9 uur
vertrekken we naar het voetbalveld. De onderbouw speelt hier
allerlei leuke spelletjes rond het thema ‘prinsen en prinsessen’.
De bovenbouw gaat flink sporten. Alle kinderen zullen vast trek
krijgen van al dat sporten. Dat komt goed uit, want als lunch gaan
we pannenkoeken eten. ’s Middags is er een heus slagbal
toernooi en de onderbouw gaat verder met de spelletjes. U bent
natuurlijk van harte welkom om de kinderen te komen
aanmoedigen. Om 2 uur kunnen de kinderen opgehaald worden
bij het voetbalveld en lekker gaan genieten van twee weken
meivakantie.

Sociale Competentie Observatie Lijst
In het najaar en het voorjaar (april-mei) vullen de leerkrachten de
Sociale Competentie Observatie Lijst in. In groep 6 t/m 8 doen de
leerlingen dat ook. De SCOL bestaat uit 26 vragen. De vragen
hebben betrekking op sociaal gedrag van kinderen. Met de SCOLscores brengen we de sociale competentie van onze leerlingen
systematisch in kaart. Met de scores kunnen we de ontwikkeling
van sociale competenties op klasse- of op schoolniveau
planmatig aanpakken; ons onderwijs inhoudelijk vorm geven en
leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel opsporen.
Meivakantie
De meivakantie is van maandag 28 april tot en met vrijdag 9 mei.
We wensen iedereen een plezierige en ontspannen vakantie en
we verwachten iedereen weer op maandag 12 mei op de gewone
tijd.

Uitslag eindtoets groep 8
Na herkansing van twee leerlingen is onze schoolscore 525,6.
Het landelijk gemiddelde is 533,6. De ondergrens voor onze
school is 531,6. We scoren dit jaar dus onder die ondergrens.
Deze score was geen verrassing voor ons. We verwachten
volgend jaar een behoorlijk hogere school score te behalen van
rond het landelijk gemiddelde. Alle leerlingen van groep 8 zijn
inmiddels aangemeld op een passende vorm van voorgezet
onderwijs.
Voetbaltoernooi
Op woensdag 28 mei organiseert de Brede School Bernisse een
voetbaltoernooi. Wij doen er ook dit jaar weer aan mee. Het
toernooi zal plaatsvinden op de velden van v.v. Zuidland en duurt
van 13.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur. Zodra we hier meer over
weten informeren we u erover.

Hoofdluiscontrole
Na de meivakantie zal de hoofdluiscontrolegroep alle kinderen
weer controleren.

Aanwezigheid directeur
In de maand mei ben ik op woensdag de 14e een gedeelte van
de dag, donderdag de 22e en maandagmiddag de 26e op school
aanwezig.
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