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Dodenherdenking
Op 4 mei vindt ook in Een de dodenherdenking
plaats. Kinderen uit groep 7/8 zullen kaarsen
ontsteken, gedichten voorlezen en namen van
de slachtoffers noemen. Iedereen is van harte
welkom tijdens deze herdenking. Deze begint
om 19:00 uur in de gymzaal van De Schans,
daarna gaan we te voet in stilte naar de
begraafplaats.

Uiteraard is iedereen van harte welkom op
4 mei.

Vakantierooster 21

Hieronder alvast het nieuwe vakantierooster
voor volgend schooljaar:
Herfstvakantie
17 oktober t/m
21 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m
6 januari
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m
3 maart
Paasvakantie
7 april t/m
10 april
Meivakantie
24 april t/m
5 mei
Hemelvaartsvakantie 18 en 19 mei
Pinkstervakantie
29 mei
Zomervakantie

24 juli t/m
1 september
Naast deze vrije dagen worden er ook
margedagen, voor bijvoorbeeld teamscholing,
ingepland. Deze dagen worden voor het begin
van het nieuwe schooljaar gecommuniceerd.

Parkeren en schoolroute
We hebben gemerkt dat de afspraken rondom
het parkeren en de schoolroute voor sommige
ouders niet helemaal duidelijk zijn.
De gedachte achter de schoolroute is dat alle
kinderen, zowel per fiets, lopend of per auto zo
veilig mogelijk van en naar school kunnen gaan.
In de straat voor de school geldt rondom de
begin- en eindschooltijden een–richtingsverkeer, ook al is dit niet met borden
aangegeven. Auto’s rijden alleen via de
Schoolstraat en Schans Portugal de straat van
de school in. De KAR (Kiss And Ride)-zone aan de
rechterkant van de straat is bedoeld om uw kind
uit de auto te laten stappen en weer door te
rijden. Aan de linkerkant van de straat kunt u
parkeren evenwijdig aan de straat (dus niet
haaks op de straat op de parkeerplekken).
Reden hiervoor is dat er geen gevaarlijke
situaties ontstaan met het achteruit rijden.
Parkeren in de straten waar de huizen staan is
niet toegestaan. Kern van alle
verkeersafspraken rond de school is: De
veiligheid van de kinderen is belangrijker dan al
het andere.
Als de KAR-zone vol is, dan kunt u ook parkeren
op de parkeerplaats aan de andere kant van het
gebouw bij het sportveld.
Hoe meer mensen er lopend of met de fiets
komen, hoe veiliger het wordt.
NB. Brengt u alstublieft ook andere volwassenen
(opa/oma/oppas) die uw kind ophalen op de
hoogte.
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IEP toets groep 8
Woensdag 20 april en donderdag
21 april is de eindtoets in groep 8
afgenomen.
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.
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/iepeindtoets

Onderwijsassistent
Juf Jolanda van Vught heeft een andere baan en
gaat na de meivakantie aan de slag op een
school voor Oekraïense kinderen. Hoewel we
erg blij voor haar zijn dat ze een nieuwe
uitdaging aan zal gaan, zullen we haar natuurlijk
allemaal ook gaan missen. Op vrijdag 13 mei is
zij voor het laatst in groep 5/6.

Belangrijke data
22 april

Koningsspelen

25 april
t/m 7 mei
27 mei

Meivakantie

4 mei

Juf Marije jarig
Koningsdag
Dodenherdenking

5 mei

Bevrijdingsdag

8 mei

Moederdag (moeders van
groep 1 t/m 4 kunnen een
cadeautje verwachten)
Deze week:
Amfibieën project
Schoolkamp groep 8

9 -13 mei
11-13 mei
10 mei
11 mei

K&C groep 1/2
Experimenteren met kleur
Luizencontrole

17 mei

Koningin Maxima jarig

19 mei

Schoolreis groep 1 t/m 4

In de week na de meivakantie zal Roelie van de
Heide de taken van de onderwijsassistent in
deze groep overnemen tot de zomervakantie.
Juf Roelie is gelukkig geen onbekende, we zijn
dan ook blij dat ze weer terugkomt. Zij was al
eerder op de Schans vanwege de vervanging van
het zwangerschapsverlof van juf Annet.
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Koningsdag in Norg
De Oranjevereniging in Norg beschikt niet meer over veel vrijwilligers en daarom leek
het erop dat er dit jaar geen activiteiten op Koningsdag zouden plaatsvinden. Dat
vinden we heel erg jammer en daarom hebben Café Zwaneveld en Beweegdorp Norg
samen met Grietje Meijering (Oranjevereniging Norg) de handen ineen geslagen!
Vanaf 13:00 uur ben je van harte welkom op de parkeerplaats achter Café Zwaneveld
waar een vrijmarkt natuurlijk niet mag ontbreken. Ruim je kast op, neem een kleedje
mee en maak anderen blij met jouw spulletjes! Tussen 13:30 en 15:30 uur organiseren
we een spelcircuit voor basisschooljeugd. Alle spelletjes hebben een link met
Koningsdag en je mag zelf weten wanneer je welk spel doet, als je uiteindelijk maar
10 stempels op je stempelkaart verzamelt. Tegen inlevering van je kaart ontvang je
van ons een mooie oranje lekkernij en een ijsje.
Tussendoor kun spelen met Sjuul de Sjoelkampioen, genieten van live muziek van “de
Esperando’s “ en is het terras open.
Graag tot ziens op Koningsdag in Norg!
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