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Datum

Wie

Wat

27/28
juni

10-min gesprekken
rapport (vanaf groep 2
met kind erbij)
Doorschuifmiddag

4 juli

Alle ouders
Groep 1
t/m 7
Groep 1
t/m 7
Groep 8

6 juli

Allen

Rapporten mee

8 juli

Allen

20 juli

Paula

Start zomervakantie om
12.00 uur
Jarig

22 aug

Allen

Eerste schooldag

28 juni

Musical

Nieuwe leerlingen
Op 1 juni is Kirana 4 jaar geworden en gestart in groep
1 en op 16 juni is Vincent gestart, hij is pas in Soest
komen wonen en is ook gestart in groep 1. Wij wensen
hen veel plezier bij ons op school.
Kanjers van de maand:
De kanjers van de maand juni zijn Orion en Olti uit
groep 8. Dit omdat ze volgens de klas: behulpzaam,
sportief, harde werkers, rustig en aardig zijn. Ook
zijn ze nog eens goed in Engels en maken ze nooit

ruzie. Om deze redenen zijn deze broers kanjers van
de maand geworden.

Rapportgesprekken
Op 27 en 28 juni zijn de rapportgesprekken. We
nodigen alle ouders/verzorgers uit voor een 10minuten gesprek. De uitnodigingen zijn gisteren met
de kinderen meegegeven. Tijdens de ouderavond in
februari hebben we afgesproken dat vanaf groep 2
jullie kind hierbij aanwezig zal zijn. We willen op deze
manier de kinderen verder helpen bij het zelf
verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces.
Nieuwe groepsindeling
Ieder jaar zijn wij voornemens om de formatie voor
het nieuwe schooljaar tijdig rond te hebben, zodat wij
de ouders/verzorgers kunnen informeren. Helaas
kunnen wij op dit moment alleen de groepsindeling
bekend maken. De nieuwe groepsindeling ziet er als
volgt uit:
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
Wij zijn blij dat wij komend jaar mooie
combinatiegroepen hebben en kunnen hierdoor de
leerlijnen beter verbinden dan afgelopen jaar. Zodra
we de personele formatie rond hebben, zullen we jullie
informeren.
Voortgang kwaliteitsverbetering
We hebben de afgelopen week een werkbijeenkomst
besteed aan de overgang van groep 2 naar groep 3. Er
is in kaart gebracht wat de leerkracht van groep 3 wil
weten over de kinderen van groep 2 die overgaan naar
groep 3 op het gebied van taal en rekenen. Begrijpt
het kind instructietaal en kan het een verhaal
chronologisch terugvertellen? Wordt het getalbegrip
voldoende beheerst en wat is het rekenniveau waarop

het kind instroomt in groep 3? We verbeteren de
doorgaande leerlijn en daarvoor heeft de leerkracht
van groep 3 informatie nodig van de leerkracht van
groep 2. Een praktijkvoorbeeld. In groep 1/2 wordt
gewerkt met een woordkalender. Hierin staan
schoolwoorden zoals: bijna, toen, steeds en verder.
Deze woorden kun je niet in een plaatje aan kinderen
laten zien. Je kunt wel de woorden in zinnen gebruiken,
zodat de kinderen de betekenis gaan begrijpen. Uit
deze werkbijeenkomst is gekomen, dat het handig zou
zijn als de leerkracht in groep 3 ook gebruik kan
maken van deze zinvolle woordkalender. Inmiddels is
deze woordkalender besteld en kunnen deze woorden
in groep 3 verder geoefend worden. De
klassenbezoeken van deze week bij een taalles zijn
nabesproken en hebben positieve tips voor de
leerkrachten opgeleverd. We hebben van Alette
Schoenmaker van de vliegende brigade nog een goede
tip gekregen, die we de komende periode gaan
uitproberen. Kinderen kan je in tweetallen laten lezen
en dan de opdracht meegeven dat ze na het lezen
elkaar een tip en een top moeten geven. Een tip is een
aandachtspunt wat beter kan tijdens het lezen en een
top is wat je al goed kan. Alette geeft aan dat dit de
hoogste vorm van leren is. Het is onze uitdaging om
kinderen dit goed aan te leren.
De Koningsspelen
Vrijdag 22 april was het zover, toen waren de
Koningsspelen 2016!
Eerst gingen we ontbijten. Dat was lekker. Daarna
gingen we op het nummer Hupsakee dansen en zingen.
Toen gingen we allemaal spelletjes doen. Er was een
Hupsakee café. Daar gingen we limonade drinken en
ontbijtkoek eten.
De winnaars van groep 5, 6 en 7 waren de pinguïns. Ze
kregen applaus en een soort beker. Iedereen vond de
Koningsspelen leuk.
Floris en Mick groep 5
Schoolreisje: In het Openluchtmuseum
Eerst waren ik en mijn groepje naar de wasserette
geweest. En daarna zijn wij naar een boerderij gegaan.
Daar moesten we een kruiwagen pakken en hout naar
de overkant brengen. Daarna gingen we allemaal eten.
En toen gingen we bootje varen. Dat was moeilijk. Toen
we aan de overkant waren, gingen we patat eten en
limonade drinken. En daarna zijn wij naar een grote
speeltuin gegaan. Daar is een doolhof en wij gebruiken
de uitgang als ingang en ik ben toen iedereen kwijt
geraakt. Daarna vond ik een uitkijktoren. Daar vond ik
Nina. En wij helpen de andere uit het doolhof te
komen. Toen gingen we nog even spelen. En als laatst

nog een ijsje. En toen gingen we naar de bus. Ik ging
met Nina slapen. Over een uur zijn we weer op school.
En het was heel leuk.

Mia groep 4

Het openluchtmuseum
Het openluchtmuseum was heel leuk. We gingen zien
hoe je papier maakt. We hebben ook nepkoeien
gemolken. We hebben ook in een bootje gevaren. We
zijn ook in een windmolen geweest. We zijn ook naar
de speeltuin geweest. We zijn ook naar de bakker
geweest. We kregen patat en dat was lekker. We
kregen ook een ijsje. Die was lekker. We gingen ook
tegels versieren. We gingen ook naar de drukkerij.

Femke groep 3

Kangoeroewedstrijd
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. Aan
deze spannende wedstrijd op 17 maart 2016 hebben in
Nederland 1706 basisscholen én 581 middelbare
scholen meegedaan. Weet je wel dat iedere leerling uit
iedere klas op zijn eigen niveau kan meedoen? Er zijn 3
niveaus op de basisschool: wizFUN, wizKID en
wizSMART. Maar ook later, op de middelbare school,
kun je meedoen. Daar hebben ze de niveaus wizBRAIN
en wizPROF.
En weet je .... dat je zowel individueel als ook in duo's
mag meedoen?
Van onze school deden uit de groepen (2), 3, 4, 5, 6, 7
en 8 ...... 46 individuele leerlingen mee. Helemaal top!
Deze wizFUNS, wizKIDS en wizSMARTS hebben
allemaal een persoonlijk certificaat, een prijsje (Trigo)
en een Kangoeroe-special ontvangen.
Dé echte wizFUN van onze school is toch wel Jorn
met een score van 50 (hij deed mee met groep 3, maar
zit in groep 2….). Hij ontvangt van W4Kangoeroe een
Nemo Entreebon en een zakje met 7 bijzondere
dobbelstenen.
Dé echte wizKIDS van 2016 zijn geworden: Gijsbert,
Ide, Per en Mustapha.
En tot slot zijn dit jaar dé echte wizSMARTS:
Mathijs, Marne en Isa.

Jorn, Gijsbert, Ide, Per, Mustapha, Mathijs, Marne en
Isa..... GEFELICITEERD! Ben je nieuwsgierig geworden
of wil je zomaar eens wat opgaven oefenen..... ga dan
naar http://www.w4kangoeroe.nl. De volgende
wedstrijd is op donderdag 16 maart 2017.
Oproep voor Verkeersouder
Onze school wil graag gaan deelnemen aan het project
“Verkeersouders” omdat wij een verkeersveilige
schoolomgeving een heel belangrijk aandachtspunt
vinden voor onze leerlingen. Dit project wordt
gesubsidieerd door de Provincie Utrecht en wij als
school kunnen bijvoorbeeld 4 keer per jaar een
actiepakket bestellen. Op de website van VVN staat
meer informatie over dit project. Voor dit project zijn
wij op zoek naar een ouder die in het nieuwe
schooljaar ons hierbij wil komen helpen zodat wij
samen voor kinderen een veilige schoolomgeving kunnen
aanbieden. Heb je interesse of wil je meer weten,
meldt je dan bij Anja Luitjes.
Van de oudervereniging
De afgelopen weken hebben we veel activiteiten
beleefd: de Koningsspelen (nog leuk om te vermelden
dat de bidon (met het logo van de school) die is
uitgereikt aan de leerlingen, gefinancierd is uit het
budget van de OV), de schoolreis, de Avondvierdaagse,
de Sportdag…….het is allemaal gezellig verlopen! Alle
kosten die uit deze activiteiten voortkwamen zijn
gefinancierd uit de opbrengsten van de
Ouderbijdrage. Wat nog rest dit schooljaar zijn de
festiviteiten rond het afscheid van groep 8.
Aan het einde van elk schooljaar verantwoordt het
bestuur van de OV de inkomsten en uitgaven. Dit
wordt gedaan op de Algemene Leden Vergadering ALV.
Deze is gepland op 20 September a.s.. Op de agenda
van de ALV zal ook de herverkiezing van de
Penningmeester voorkomen. De huidige
Penningmeester Rob de Vries heeft zijn
bestuurstermijn van drie jaar er op zitten, maar is
bereid om er langer mee door te gaan. Mochten er
ouders zijn die ook graag Penningmeester willen
worden, dan kan dat bij het bestuur worden
aangegeven. De emailadressen staan vermeld op de
website van de school onder het tabje “over de
school”.
Over financiën gesproken: de opbrengsten van de
container voor de kledinginzameling die buiten bij de
kleuteringang staat, komen ten goede aan de OV, en
dus de activiteiten voor de leerlingen. Kleine moeite
om te kleine of oude kleding bij school in de bak te
gooien!

Volgend schooljaar is er nog maar 1 commissielid (een
ouder die de OV-vergaderingen bezoekt en die actief
meehelpt met de organisatie van de activiteiten). Dus
we zijn dringend op zoek naar meer commissieleden!
De eerste OV-vergadering is op 25 Oktober a.s. om
20.00 uur op school in de lerarenkamer.
We wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie
toe!
Centrale eindtoets
Alle kinderen uit groep 8 hebben de centrale
eindtoets gedaan. De positieve uitslag hebben wij
reeds met jullie gecommuniceerd in een aparte
infobrief via het communicatiesysteem. In november
2015 hebben de schooladviesgesprekken
plaatsgevonden en in goed overleg tussen de leerling,
ouders en leerkracht is hier een passend schooladvies
uitgekomen. Er is gekeken naar leerling prestaties,
aanleg en ontwikkeling tijdens de hele
basisschoolperiode. Het schooladvies is vanaf 2015
leidend bij de plaatsing van leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Wij zijn tevreden over de
passende schoolkeuzes. Hieronder kunnen jullie zien
waar onze groep 8 leerlingen naar toe gaan.
 Maud → Griftland
 Shakira → Groot Goylant
 Casper → Griftland
 Esmeé → Vakcollege
 Zarah → Nieuw Eemland
 Camila → Trivium college
 Olti → Griftland
 Orion → Vakcollege
 Marne → Amersfoortse berg
 Nassim → Griftland
 Ahmet → Griftland
 Haticebedia → Trivium college
 Damiën → Joh. Van Oldenbarnevelt college
 Mohammed → Griftland
 Charlotte → CVO ‘t Gooi
 Fleur → Griftland
 Tiego → Waldheim mavo
 Isa → Baarnsch Lyceum
 Sadik → Griftland
 Mandy → Waldheim mavo
Wist je dat
De school een nieuwe vriezer heeft aangeschaft? Dat
we bij een ijstraktatie nu niet alles direct hoeven op
te eten

!

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn weekend toe.
Anja Luitjes

