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Paasmaandag
Kamp groep 7-8
Logopedische screening groep 2
Bijeenkomst werkgroepen
'Duurzame toekomst' 19.45 uur
Roostervrije dag groep 1-8
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Basketbalclinic groep 3-8
Koningsspelen groep 1-8
Voor ontbijt en lunch wordt gezorgd!
Meivakantie

Project beroepen
Het project beroepen was een groot succes! Kinderen,
leerkrachten en ouders waren zeer enthousiast. Op het
schoolplein kwam van alles voorbij: de brandweer, lammetjes,
een tractor, een politiespeurhond, een pony etc. Behalve dat het
erg leuk was, weer eens wat anders dan de lesboeken en het
digibord, was het project een voorbeeld van ‘betekenisvol leren’ in
de praktijk! Het project is mede een succes geworden door
ouders en bedrijven uit de buurt die op school of in hun eigen
bedrijf lieten zien wat hun werk inhoudt. Via deze nieuwsbrief
willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage!
Bakker;Jasper Post, Brandweer Heenvliet, Kapsalon Rombout,
Camping De Meeuw, Coop Abbenbroek, Emmy s Bloemen,
Mirjam Gardenier (informatie over de kraamafdeling), Firma v.d.
Pols, Politie; Ad v.d. Hoek, Firma Leensvaart, EHBO; Diana Kuik,
Cisca Bos, Natasja Bos, Fam. van Marion.(Akkerbouwer).

Kamp groep 7-8
Maandag 8 april om 11.00 uur gaat groep 7-8 op schoolkamp. Dit
jaar gaan we naar Buitenhuis Teteringen. Hier zitten we gezellig,
tussen de bossen, met z'n allen in één huis. Natuurlijk gaan wij
deze dagen allemaal leuke dingen doen. Zo gaan wij o.a. hutten
bouwen, hebben we een sportmiddag in het bos, gaan we een
dagje naar de Efteling en hebben we natuurlijk een bonte avond.
Donderdag 11 april is de laatste dag van ons kamp. Omdat we
deze dag op tijd het huis uit moeten, gaan we nog langs bij het
verzetsmuseum te Rotterdam. We hebben er allemaal heel veel
zin en hopen op iets warmer weer. Mocht u trouwens op de
hoogte willen blijven van wat wij allemaal meemaken neem dan
eens een kijkje op de website van school. www.devliegerdt.nl
De koningsspelen 26 april 2013
De koningsspelen is een vrolijke en gezellige dag voor alle
kinderen in het basisonderwijs in heel Nederland De
koningssportdag vormt het hart van de koningsspelen en wordt
vooraf gegaan door een gezond maar bovenal een feestelijk
ontbijt. Vervolgens kijken wij met elkaar naar de centrale aftrap
voor de koningsspelen door het nieuwe koningspaar. Groep 8
organiseert de koningsspelen voor groep 1-7. Na de
koningsspelen krijgen de kinderen een lunch aangeboden door
de oudervereniging. Op 26 april is een aaneengesloten lesdag
van 8.30-14.00 uur. Daarna begint de meivakantie.

Open dag 20 maart 2013
De open dag is goed bezocht. Een aantal ouders heeft lessen
bijgewoond en samen met hun kind actief meegewerkt. De open
dag was niet alleen voor nieuwe ouders, maar ook ouders van
onze leerlingen. De foto’s van deze gezellige ochtend staan op de
website.

Fruitdagen
Het gaat heel goed op de fruit/groentedagen. De kinderen nemen
trouw fruit of groente mee naar school. Een enkeling vergeet het
wel eens, maar als zij dan ook hun koek niet mogen opeten, dan
hebben zij de volgende keer wel fruit/groente bij zich. De
fruit/groentedagen zijn maandag en woensdag. Een stuk fruit of
groente is voldoende.

Sociale Competentie Observatie Lijst
In november en april wordt jaarlijks de Sociale competentie
Observatie Lijst in groep 1-8 ingevuld door de leerkrachten en in
groep 6-8 ook door de leerlingen.
De SCOL bestaat uit 26 vragen. De vragen beschrijven sociaal
competent gedrag dat alle leerlingen van de school op een bij
hun leeftijd passende manier kunnen uitvoeren.
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De manier waarop de leerlingen zich sociaal competent
gedragen, varieert namelijk aan de hand van de leeftijd van de
leerlingen. In het algemeen kunnen we zeggen dat we bij oudere
leerlingen meer taal, flexibiliteit, nuancering en zelfbeheersing in
het gedrag verwachten dan bij jongere leerlingen. Met deze
vragenlijst wordt in kaart gebracht hoe competent leerlingen zijn
op sociaal-emotioneel gebied. Er worden vragen gesteld over
acht competenties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ervaringen delen
Aardig doen
Samen spelen en werken
Een taak uitvoeren
Jezelf presenteren
Een keuze maken
Opkomen voor jezelf
Omgaan met ruzie

Uitslag CITO Eindtoets Basisonderwijs
Op 5, 6 en 7 februari maakten de leerlingen van groep 8 de CITO
Eindtoets Basisonderwijs. De resultaten zijn binnengekomen en
besproken met ouders en leerlingen.
Helaas kwam bij een aantal leerlingen de score niet overeen met
het beeld van de leerkracht en het leerlingvolgsysteem. Daarom
is besloten om, in overleg met de betreffende ouders, deze
leerlingen deel te laten nemen aan de digitale Eindtoets. De
moeilijkheidsgraad van de opgaven is gelijk aan de eerder
afgenomen papieren versie van de toets. De opgaven zijn als
vanzelfsprekend niet gelijk aan de eerder afgenomen toets.
Het is niet zo dat alle leerlingen met een lage score deze tweede
kans om de toets te maken gekregen hebben. Verschillende
punten zijn overwogen voordat deze beslissing is genomen.
Het verschil tussen de verwachte score en de uiteindelijke
score is te groot en ligt onder de minimumgrens,
Het advies gegeven door CITO voor het niveau van
voortgezet onderwijs komt niet overeen met het beeld van
de leerkracht,
De verwachting is dat de leerling bij een tweede afname
een hogere score kan behalen,
De score kan een probleem vormen bij de inschrijving
voor het gewenste schoolniveau.

Na Pasen ronden we deze tweede ronde toetsen af en in de
tweede/derde week van april verwachten wij de uitslag, waarna
we de herziene score bekend kunnen maken.
Mocht u vragen hebben omtrent de afname van de CITO
Eindtoets Basisonderwijs van uw zoon of dochter, kunt u altijd
terecht bij de leerkracht van groep 8 om een afspraak te maken.
Ieder jaar wordt de gemiddelde schoolscore van groep van de
Eindtoets bekend gemaakt; deze laat nog even op zich wachten,
totdat we de nieuwe scores binnen hebben.
Altijd online!
Dinsdag 12 en 19 maart 2013 kreeg groep 7-8 lessen over
internetgebruik en het gebruik van social media. Christina Alonso
(van SamanthaHarteveld.nl) verzorgde deze lessen voor ons. Zij
vertelde de kinderen op een interactieve manier welke leuke
kanten er zitten aan het gebruik van internet en social media,
maar maakte ons ook attent op de gevaren hiervan. We hebben
met de klas afspraken gemaakt over het gebruik van internet en
social media;
Geef nooit je wachtwoord af (behalve aan je ouders),
Spreek nooit met onbekenden af,
Maak een screenshot bij pesten.
Let op je privacy,
Eens online, altijd online,
Niets is gratis.
Ook hebben we afspraken gemaakt m.b.t. cyberpesten:
Wij vormen geen clubjes,
Eerst nadenken voor je iets typt,
Aanspreken op pesterig gedrag,
Je afvragen of je het in het echt ook zou doen,
Iemand behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt
worden,
Hulp vragen als je er zelf niet uitkomt.

Er zijn ook leerlingen met een score is die lager is dan verwacht
waarbij besloten is de toets niet opnieuw af te nemen. Voor deze
leerlingen geldt over het algemeen dat de leerkracht geen
probleem ziet in de overgang naar het beoogde niveau van het
voortgezet onderwijs.
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