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Geen verkeerd eindadvies voor De
Schans
Wellicht heeft u gehoord of gelezen dat een deel
van de leerlingen in groep 8 in Nederland dit jaar
een onjuist toetsadvies op de eindtoets heeft
gekregen door een verkeerde berekening van de
Expertgroep PO, aangesteld door het ministerie
van OCW.

Wereldoriëntatie
Alle groepen hebben tijdens de ‘Week van de
Boer’ samen met boer Wiering mais, tarwe en
bieten gezaaid en aardappelen gepoot op een
strookje akker achter het sportveld.
Ook zijn er zaden gezaaid voor een strook
prachtige weidebloemen langs het fietspad.
Hopelijk kunnen de bijen en insecten daar
binnenkort van genieten en vervolgens een van
de insectenhotels gaan opzoeken die zijn
geplaatst nabij de school. Deze insectenhotels
zijn aangeschaft van de collecte tijdens de
schoolkerkdienst
In de toekomst zouden we hier wel vaker willen
‘moestuinieren’, maar daarvoor hebben we hulp
nodig. Misschien van u?
We zoeken volwassenen (ouders, opa’s & oma’s
en buurtbewoners) die het leuk vinden om te
helpen om samen met de kinderen te zaaien, de
tuintjes te onderhouden en uiteindelijk te
oogsten.
Lijkt u dit leuk, laat het dan gerust weten via
info@swsdeschans.nl of 0592- 65 63 08.

Dit geldt niet voor onze leerlingen: er worden
geen toetsadviezen aangepast. Er verandert ook
niets aan het IEP- gemiddelde van onze school.
Er zal echter wél een wijziging zijn op de
rapportages. Ook al wijzigt er niets aan de
toetsscores en de toetadviezen van onze
leerlingen, de grensscores van de
toetscategorieën zijn wel iets verschoven. Dat
betekent dat de huidige leerlingrapportages een
kleine aanpassing moeten krijgen. Deze krijgen
we na 23 mei 2019 per mail aangeleverd en
worden daarna aan de ouders van groep 8
doorgestuurd.
We hopen u zo voldoende te hebben
geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, klik
dan op de volgende link: bureau-ice.nl/IEP2019 of
neem contact op via 088 556 98 00 of
iep@bureau-ice.nl.
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NIEUWS van
De Kwakende Kikkers
Groep 4 heeft zelf een stukje geschreven over de
vakantie en de schoolreis.
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Belangrijke data
30 en 31
mei
3 juni
4 juni

5 t/m 7
juni
5 juni

Hemelvaartsvakantie
Onderwijsdag, alle leerlingen
vrij!
Jeugdconcert (groep 7/8)
Kinderboekenillustratie (groep
3/4)
Schoolkamp (groep 7/8)
K&C: groep 5/6: Blow is away

7 juni

13:00 uur Vergadering
Identiteitscommissie
9 en 10 juni 1e en 2e Pinksterdag:
iedereen vrij
27 mei t/m Toetsperiode groep 2-8
14 juni
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Avond4Daagse Norg van 11 t/m 14 juni Jij loopt toch ook gezellig mee?
Van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni vindt in Norg voor de 8e keer de Avond4Daagse plaats. Wij
zouden het fantastisch vinden als er van de scholen in Norg, Westervelde, Een en Veenhuizen
zoveel mogelijk kinderen meedoen, het liefst samen met hun hele familie. Dus … heb je zin om
vier avonden 5 of 10 kilometer te wandelen, vraag dan je vriendjes, vriendinnetjes en je ouders en
kom naar Norg!
We hebben prachtige routes en elke avond een ander thema. Op dinsdag vertrekken we om 18:00
uur met muziekvereniging De Vooruitgang, woensdag is ‘de Gezonde Dag’ en gaan we als de
brandweer en op vrijdagavond is het feest. Je mag dan verkleed komen en we zorgen na afloop
voor een klein feestje.
Deelname kost € 6,00 voor 4 dagen, of € 3,00 per dag, inclusief een medaille.
Meer informatie is te vinden op www.beweegdorpnorg.nl.
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