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Schoolreisjes, andere datum 

Ook dit jaar staan er weer schoolreis-

jes op de planning. De groepen 1 t/m 

3 gaan naar het Sprookjesbos in Enk-

huizen de groepen 4 t/m 8 gaan naar 

het Dolfinarium in Harderwijk.  

De schoolreisjes stonden gepland op 

dinsdag 18 juni. Helaas bleken deze 

dag de bussen van Peereboom  deze 

dag niet beschikbaar. Hierdoor zijn 

de schoolreisjes verplaatst naar don-

derdag 20 juni. 

Het kamp van groep 8 staat gepland 

op 26, 27 en 28 juni. 

De betaalwijze van het schoolreisje is 

gewijzigd, u krijgt via de mail een 

betaalverzoek via IDEAL. Het voor-

deel hiervan is dat betalingen direct 

worden verwerkt in het systeem.  

Mocht er iets niet lukken, dan staat  

onderaan de mail het emailadres van 

Marja Meijer, u kunt haar dan een 

bericht sturen, zij zal u hierbij verder 

helpen.  

Zo rond de tijd van het schoolreisje 

zal u verder geïnformeerd worden 

over de dag zelf ; dit gebeurt via de 

groep. 

Mocht u algemene vragen hebben 

over het schoolreisje, kunt deze altijd 

even stellen aan de leerkracht. 
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Onderzoek ouder-

tevredenheid 

Als het goed is, heeft u een link gekregen beetreffende de ou-

dertevredenheid over de school. Deze link heeft u gekregen per 

email. Middels het onderzoek weten wij hoe de ouders de 

school ervaren; wat gaat goed en uiteraard wat kunnen wij nog 

verder verbeteren. Ook vragen wij dit aan de leerlingen van de 

groepen 6 t/m 8. Voor de leerlingen regelen wij dit op school. 

Mocht u het tevredenheidsonderzoek nog niet hebben ontvan-

gen, wilt u dit dan even melden bij de directeur, ik zorg er dan 

voor dat u alsnog de link ontvangt. Hoe meer ouders het tevre-

denheidsonderzoek invullen, hoe beter het beeld wordt hoe er 

over de school wordt gedacht. Wij vragen u dan ook om het 

tevredenheidsonderzoek te willen invullen. Alvast bedankt voor 

uw medewerking.  

Informatie-ochtend  

voorlezen  

ouders groep 1 t/m  4 

Op woensdag 10 april is er een infor-

matie ochtend voor de ouders van 

groep 1 t/m 4. Het doel is om thuis 

voorlezen verder te stimuleren . Ook 

neemt de leesconsulent materialen 

mee als inspiratie voor deze ochtend. 

U bent van harte welkom. 
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Formatief toetsen 

We zijn al langer bezig met de pilot ‘formatief toetsen’. Formatief toet-

sen is een werkwijze waarin de toets vooraf afgaande aan de lessen 

wordt afgenomen. Uit deze wijze blijkt dan direct wat de kinderen al 

kennen en kunnen, waar zij nog moeite mee hebben en waar zij echt 

instructie op nodig hebben. De kinderen kijken samen met de leer-

kracht de toets na om samen te bekijken wat zij nodig hebben en waar 

de leerkracht de nadruk in de komende tijd op moet leggen. Als een 

hele groep een onderdeel moeiteloos kan maken, zal de leerkracht 

daar minder tijd aan besteden dan aan een onderdeel waarvan blijkt 

dat de kinderen dit echt moeilijk vinden. Aan het einde van het blok 

wordt de toets nogmaals gedaan door de leerlingen, ook wordt de 

toets weer samen nagekeken. Leerdoelen waarmee de kinderen moei-

te hebben ( na afname van de eerste toets0 worden direct in het werk-

pakket geplaatst. Zij werken hier deze periode dan extra aan.  De leer-

lingen worden hierdoor medeverantwoordelijk voor het leerproces, 

leren om te spreken over zaken die zij lastig vinden en leren hoe zij 

ervoor kunnen zorgen dat zij samen met anderen samenwerken om 

doelen te bereiken. In onze ogen echt vaardigheden die kinderen nodig 

hebben in de toekomst, hierin moeten zij zich ook verantwoordelijk 

voelen voor wat zij doen, hoe zij het doen en wat het doel is.  

Mooi om te zien is dat leerlingen die het werkdoel al beheersen, de 

leerlingen die nog moeite hebben met het leerdoel helpen in de lessen.  

Grote rekendag 

Vandaag zijn de leerlingen druk aan de gang gegaan met de grote 

rekendag. Deze dag stond volledig in het teken van rekenen.  Het 

thema van de grote rekendag is ‘Uit Verhouding’. Hierin verkennen 

de leerlingen tal van situaties die niet kloppen. Het verkennen van 

dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook 

tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte.  

De onderliggende strategie is onderzoekend leren en onderzoekend 

rekenen, een strategie die veel terug te zien is ons thematisch onder-

wijs binnen de school. We kunnen echt zeggen dat het plezier er 

weer vanaf spatte vandaag en dat is zo ongelooflijk  belangrijk om 

kinderen met en van elkaar te laten leren. Zo werd er een zonnebril 

gemaakt voor de Grote Vriendelijke Reus en ook werd er een boter-

ham ontworpen voor de reus.  

In de bovenbouw werd er gewerkt met schaduwen die door de ande-

re stand van het licht groter worden. Alles volledig uit verhouding dus 

op school. 

Pasen 

Zoals elk jaar willen we de ouders , opa’s en 

oma’s etc. uitnodigen voor onze Paaslunch. Dit 

jaar vindt de Paaslunch plaats op woensdag 17 

april van 11.45—12.30. 

De school zorgt voor een kleine lunch op het 

leerplein, daarnaast kunt u dan ook even kort 

in de groep kijken hoe de kinderen genieten 

van hun Paaslunch. 

Afgelopen maandag is er een brief meegege-

ven met de leerlingen, hierin staat de verdere 

informatie over Pasen. 
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