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Deze data kunt u alvast noteren:
11-05
14-06
14-06
19-06

Schriftjesavond groep 1 t/m 6 van 18.30-19.30u
Groep 1/2 lesvrij
Fietsexamen groepen 7
Studiedag team, school gesloten

Luizencontrole
U wordt verzocht om de avond vóór de controle zelf thuis uw eigen kind/kinderen te controleren en
uit te kammen met een netenkam. De luizenouders hebben alleen een controlefunctie.
Wilt u bij uw kind/kinderen op de controledagen geen gel, mousse, vet, wax, lak en ingewikkelde
kapsels aanbrengen. De eerstvolgende controle vindt plaats na de meivakantie op woensdag 8 mei.

Gezamenlijk herdenken op 4 mei
Twee minuten stil zijn op 4 mei kan thuis gebeuren, maar het kan ook bij het gedenkmonument in
Vinkeveen op de hoek van de Heulweg. De ouderraad zorgt voor een krans.
Tussen half 8 en kwart voor acht verzamelen we op de hoek van de katholieke kerk/ Albert Heijn en
vanaf daar lopen we gezamenlijk richting het monument.
Daar zullen we twee minuten stilte in acht nemen.
Dit jaar zullen Milan en Bente uit groep 7 een krans neerleggen namens onze school. Dit zal direct
na de twee minuten stilte gebeuren. Daarna wordt er door Rabab en Didier (ook groep 7) een
gedicht voorgelezen. W
 e hopen u en de kinderen daar te zien!

Pilot groepsdoorbrekend rekenen in groep 4
In groep 4 zijn er momenteel veel kinderen die op een eigen niveau rekenen. Alle kinderen willen we
natuurlijk de aandacht geven die ze verdienen. Door de aandachtverdeling blijft er soms weinig tijd
over voor de leerkracht om elk niveau goed te begeleiden. Want welk niveau het kind ook heeft,
begeleiding op maat blijft belangrijk. Om de instructietijd en de aandacht beter te verdelen over al
die verschillende niveaus in het klaslokaal, starten de leerkrachten van
groep 4 een pilot
groepsdoorbrekend rekenen. In deze pilot zullen de kinderen worden
ingedeeld naar hun
rekenniveau. We behouden binnen deze pilot een zekere heterogeniteit
in de groepssamenstelling.
Dit betekent dat kinderen van elkaar kunnen blijven leren.
Wat is ons doel van deze pilot? Allereerst willen wij de instructietijd
efficiënter in kunnen zetten.
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