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IEP-eindtoets groep 8

Aantal groepen volgend schooljaar

Dinsdag 20 april en woensdag 21 april wordt de
eindtoets in groep 8 afgenomen. Net zoals
voorgaande jaren is er gekozen voor de IEP-eindtoets.
Bij de IEP Eindtoets maken alle leerlingen van groep 8
dezelfde eindtoets. De toets begint met makkelijke
opgaven, en loopt op in niveau. Op deze manier
kunnen alle leerlingen goed laten zien hoe vaardig zij
zijn op het gebied van rekenen en taal. De toets heeft
een open, vriendelijke lay-out en leerlingen mogen
gewoon in de boekjes schrijven. Zo kunnen ze zich
volledig concentreren op de toets.

De indeling van de groepen voor volgend schooljaar is
bekend. We beginnen volgend schooljaar met 5
groepen, te weten 2 groepen 1/2, een groep 3/4, een
groep 5/6 en een groep 7/8. De MR heeft tijdens de
laatste vergadering ook uitgesproken er vertrouwen in
te hebben dat dit een verantwoorde keuze is.

Daarnaast bestaat de toets uit zowel
meerkeuzeopgaven als uit open vragen. Ook de
rekenopgaven zijn zo geformuleerd dat taal geen
struikelblok wordt. De toets wordt afgenomen op
twee ochtenden in maximaal 2 uur. Meer informatie
kunt u vinden op:
Http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Cultuurmenu

We zijn blij dat we kunnen starten met 5 groepen. Dit
is mogelijk doordat we een mooi aantal nieuwe
aanmeldingen hebben, maar ook vanwege het feit dat
onze samenwerkingsschool nog de beschikking heeft
over extra formatie (leerkrachturen) door de fusie
tussen de voormalige scholen de Regenboog en de
Lindehof. Mede hierdoor is het ook volgend
schooljaar weer mogelijk om extra ondersteuning te
bieden in de groepen door leerkrachten en onze
onderwijsassistent juf Annet.

Theoretisch verkeersexamen
Gisteren zijn alle leerlingen van groep 7/8 geslaagd
voor het praktisch verkeersexamen.

Helaas zorgt deze periode ervoor dat we alle fysieke
activiteiten van het Cultuurmenu Noordenveld tot aan
de zomervakantie hebben moeten annuleren.
Gelukkig hebben we voor elke groep een aantal
digitale alternatieven kunnen organiseren. We
hebben bij deze alternatieven vooral gekozen voor
activiteiten die de leerlingen uitdagen om in beweging
te komen. Een digitaal Cultuurmenu is natuurlijk
anders dan we altijd voor ogen hebben gehad. Maar
we zijn heel blij dat we de leerlingen op deze manier
toch kunnen laten genieten van Kunst & Cultuur in dit
schooljaar!
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Koningsspelen

Nieuws vanuit de MR: Ouderenquête

Ook dit schooljaar helaas geen koningsspelen zoals we
dit gewend zijn. Gelukkig zijn we inmiddels creatief in
het bedenken van oplossingen en hebben we voor alle
groepen toch een sportieve dag weten te plannen.
Groep 7/8 gaat deze dag naar ‘De Schans’ in Een-West
en groep 5/6 gaat naar het hunebed in Steenbergen.
Zij zullen daar allerlei sportieve activiteiten uitvoeren.
Denkt u er aan dat alle kinderen van groep 5 t/m 8
deze dag op de fiets naar school toe komen?
De groepen 1 t/m 4 gaan rondom de school sportieve
spelletjes doen.
Uiteraard hanteren wij ook deze dag de maatregelen
en zullen de activiteiten alleen met de eigen groep
worden uitgevoerd.
Alle kinderen krijgen deze dag iets lekkers van school,
maar we gaan er ook vanuit dat de kinderen hun
eigen fruit en/of lunch meenemen. Ook is het handig
om de kinderen genoeg drinken mee te geven.

De MR is erg benieuwd naar de uitkomsten van de
vragenlijst over de oudertevredenheid. De MR hoopt
dan ook dat alle ouders deze vragenlijst zo goed
mogelijk hebben ingevuld. Des te meer ouders de
vragen beantwoord hebben, des te meer kan de
school met de uitkomsten.
Dus als u de vragenlijst nog niet ingevuld hebt, dan
hopen we dat dit alsnog gedaan wordt. Voor een
goede uitkomst is het van belang dat alleen op vragen
waarvan u het antwoord echt weet een antwoord
gegeven wordt. Op de overige vragen kan ‘weet
niet/niet van toepassing’ ingevuld worden. Aan de
hand van de uitkomsten kan bepaald worden waar de
school staat ten opzichte van andere scholen waar
een vergelijkbare vragenlijst onder de ouders
afgenomen is. Als school en MR weten we dan ook op
welke punten de school uitstekend functioneert en op
welke punten verbetermogelijkheden zijn.

Geen juf of meester
Vanmorgen zijn de ouders van groep 3/4
geconfronteerd met het feit er geen leerkracht was.
Daarom bleven de kinderen van deze groepen thuis.
Dat vinden we erg vervelend, ook al was het een keer
te verwachten dat ook onze school eens te maken zou
krijgen met de lerarentekorten. Tot vandaag hadden
we het telkens weten op te lossen met creatieve
mogelijkheden, ook al was dat verre van ideaal. Het
probleem is niet alleen de tekorten aan leerkrachten,
maar ook de coronamaatregelen. Zo moet het hele
gezin thuisblijven als een gezinslid koorts heeft en kan
een leerkracht om die reden bijvoorbeeld niet
werken. Waar we voorheen nog wel eens kinderen
verdeelden over andere groepen of groepen
samenvoegden, is dat nu niet meer toegestaan.
We hopen vanzelfsprekend dat we niet vaker hoeven
mee te maken dat groepen niet naar school kunnen,
maar indien er geen leerkracht beschikbaar is, dan is
dat uiteindelijk wel de enige oplossing.

Nieuws van de Populaire parkieten
Dani en zusje Fien
Afgelopen dinsdag heeft Dani getrakteerd omdat hij
een zusje heeft gekregen. Wat
leuk zeg! Wij wensen Dani en
familie veel geluk met hun
dochter en zusje Fien!
Wietse
Sinds vorige week is Wietse naar
’t Hoge holt gegaan. We gaan
hem missen en wij hopen dat hij het erg naar zin heeft
in Roden. We wensen hem veel succes en plezier op
zijn nieuwe school!
123Zing
Sinds dit jaar maken we gebruik van de
muziekmethode 123Zing. Het is een muziekmethode
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met veel interactieve lessen. We kijken filmpjes en we
moeten zelf zingen of meeklappen met de beelden.
In de laatste muzieklessen hebben we ons
beziggehouden met de geschiedenis van de
popmuziek en het zingen van een canon. De kinderen
weten inmiddels dat er verschillende muziekstijlen
zijn zoals R&B, reggae, rock, singer-songwriter etc. Het
zingen in canon was best lastig, maar na even oefenen
ging dit hartstikke goed!
Ook hebben we een soort van drumles gevolgd. Hier
moesten we zelf drumritmes voor componeren. De
bassdrum sloegen we met de vuist. De snare en hi-hat
met de platte hand en vingers.
Toets Engels
Komende dinsdag 20 april staat weer de toets Engels
op het programma. We leren Engels door
verschillende liedjes te luisteren in de lessen. Zo
hebben we de afgelopen 6 lessen 3 nieuwe nummers
geleerd. Waaronder dit liedje van Lucas en Steve.
https://www.youtube.com/watch?v=xqAqaLV8Nf4

Belangrijke data
19-23 april

Deze week oudergesprekken

20-21 april

IEP toets groep 8

21 april

Juf Willemijn jarig!

23 april

Koningsspelen

26 april tot 7 mei

Meivakantie

27 april

Koningsdag

27 april

Juf Marije Smits jarig

4 mei

Dodenherdenking

5 mei

Bevrijdingsdag

9 mei

Moederdag

12 mei

Schansinfo 17

13 en 14 mei

Hemelvaartvakantie
Alle leerlingen vrij!

Leuk toch!

Afgelast/uitgesteld
Juf Annet met zwangerschapsverlof
Op vrijdag 23 april begint voor juf Annet haar
zwangerschapsverlof. We zijn momenteel druk bezig
met het zoeken naar een onderwijsassistent, die
gedurende het verlof van juf Annet, haar taken kan
waarnemen.
Wij wensen juf Annet een fijn verlof toe en alvast een
voorspoedige bevalling.
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Beweegdorp Norg organiseert twee leuke activiteiten in de meivakantie

Wat zijn we blij! De gemeente Noordenveld heeft ons toestemming gegeven om twee leuke activiteiten te
organiseren in de meivakantie. We brengen jullie hiervan graag op de hoogte:
Lekkere-Trek-Tocht
Op zaterdag 1- en zondag 2 mei organiseren wij de ‘Lekkere-Trek-Tocht’. Speciaal voor gezinnen met
(jonge) kinderen hebben wij een route van 4,5 kilometer uitgezet. Onderweg kun je meedoen met een
leuke ‘speurneuzen’ opdracht en kom je langs de mooie natuurspeelplaats ‘Lampe’s Veentie’ en het
schoolplein. Dit zijn prima plekken om even op adem te komen, te klimmen en te klauteren én te genieten
van een lekkere picknick.
Alle deelnemers ontvangen bij de start een ‘coffee-to-go’, een kopje thee of een (warme of koude)
chocolademelk. Voor onderweg krijgt iedereen een goed gevulde buidel met wat lekkers voor bij de koffie
en een heerlijke, huisgemaakte, lunch mee. Wat er precies in zit verklappen we nog niet, maar reken maar
dat het de moeite waard is. Doe je mee aan de gezinswandeling, dan is de inhoud van de buidel voor onze
jongste deelnemers uiteraard geheel kidsproof. Deelname kost € 17,50 voor volwassen en € 10 voor
kinderen tot en met 12 jaar.
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar en aanmelden kan uitsluitend per gezin of in tweetallen,
omdat je op dit moment volgens de coronaregels slechts met tweetallen buiten mag zijn. Op beide dagen
werken we met een tijdslot. Per route kunnen er ieder kwartier twee gezinnen of twee duo’s van start.
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 april.

Mini-Workshop-Dag
Op donderdag 6 mei van 13:30 tot 16:00 uur, op het sportveld van v.v. GOMOS in Norg, hebben we voor
kinderen van groep 3 tot en met 8 vier toffe workshops geregeld: boksen, hiphop, gezonde traktaties
maken (én lekker opeten) en iets heel bijzonders, namelijk de Skippybal DrumRace. In deze workshop ga je
lekkere ritmes slaan op vrolijke muziek. Met een skippybal als trommel! En is het liedje gespeeld, dan
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pakken we de skippybal uit de mand. We springen over een parcours en raken mooi opgewarmd om weer
met een nieuwe song mee te spelen. Klaar voor de start? Boem, ploing, boem, boem, ploing!
In verband met de Corona regels verloopt de middag misschien iets anders dan je van ons gewend bent.
Geen vrolijke instuif, maar een strak georganiseerd evenement. Bij aankomst wordt iedereen verdeeld in
vier groepen, globaal op leeftijd. Alle deelnemers doen mee aan alle workshops, na een half uurtje draaien
we door naar het volgende onderdeel. Vanwege Corona mogen ouders hun kinderen halen en brengen,
maar zijn ze helaas niet welkom om te blijven kijken. Maar lieve ouders, wees gerust; wij passen goed op
jullie kroost! Deelname kost € 5 p.p., inclusief water, ranja en vers fruit en er kunnen maximaal 80 kinderen
meedoen.
Aanmelden
Aanmelden voor beide evenementen kan bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via
info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. Ook voor al je vragen.
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