13 april
14 april
17 april
18, 19, 20 april
21 april
24 april t/m 5 mei

Paasviering
Goede Vrijdag - vrij
Tweede Paasdag - vrij
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Einde schoolfruit

Vooraankondiging ouderavond

Dit schooljaar hebben wij als pilot
meegedaan aan ‘schoolfruit’. Vanaf 8
november werd er drie keer per week fruit of
groente aan de leerlingen aangeboden als
gezonde tussendoor in de pauzes.

Na de meivakantie gaan wij een ouderavond
organiseren die niet in de jaarkalender
vermeld staat.
Deze avond willen we in ieder geval de
volgende twee onderwerpen met u als
ouder/verzorger bespreken:

Komende week is de laatste levering van
‘Schoolfruit’. We willen u vragen vanaf 17
april weer elke dag iets (gezonds) mee te
geven aan uw kind(eren) voor in de
ochtendpauze. Dit wordt niet meer door
school verzorgd.
Uiteraard gaan we als team deze pilot
evalueren. Wilt u hiervoor input meegeven?
Dat kan, stuur dan uw reactie naar
administratie.moespot@opo-r.nl onder
vermelding van: ‘Schoolfruit’.

-

Evaluatie/voortgang continurooster
Kernwaarden sociale opbrengsten

Een kleine twee jaar geleden is het
continurooster ingevoerd. Als ouder bent u in
de traject meegenomen en heeft een ruime
meerderheid van de ouders/verzorgers
aangegeven hier voorstander van te zijn. Nu
hier een poos mee gewerkt is willen wij
samen met u alle plussen en minnen van dit
continurooster, en onze organisatie +
gevolgen daarvan, op een rij zetten om dit
verder te verbeteren.
Het onderwerp ‘kernwaarden sociale
opbrengsten’ komt voort uit ons
verbeterpunt ‘Pedagogisch handelen’ wat in
ons jaarplan staat.
Dit verbeterpunt zelf is weer een afgeleide
van de uitkomst van de Kwaliteitsvragenlijst
2016, ook wel bekend als de
(ouder)tevredenheidspeiling. Hieruit kwam
naar voren dat de tevredenheid negatiever
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dan voorheen werd beoordeeld op ‘de
pedagogische afstemming van de leerkracht
ten aanzien van de individuele
onderwijsbehoefte’.
Zie: rapportage Kwaliteitsvragenlijst 2016
Deze avond willen we graag weten wat u nu
belangrijkst vindt van wat wij als school op
sociaal gebied zouden moeten nastreven.
De voorlopige datum voor deze avond is
woensdag 31 mei. Hier ontvangt u nog een
bevestiging van.

Paasviering
Donderdag 13 april is er ’s middags een
paasviering op school. De kinderen krijgen bij
hun (van huis meegebrachte) lunch wat
lekkers. Is uw kind allergisch? Wilt u
hem/haar dan zelf wat extra’s meegeven
vanaf huis?
Van 13:00 tot 14:00 kunnen de kinderen per
klas een knutselactiviteit kiezen. Er zijn
knutselactiviteiten speciaal voor de
onderbouw en de bovenbouw. Ook kunnen
de kinderen een rondje lopen over de
paasmarkt. De bovenbouwleerlingen mogen
zelfstandig kopen en verkopen. U kunt
denken aan speelgoed, boeken etc. Het is
handig om hiervoor een kleed mee te nemen.
Het maximum verkoopbedrag van een artikel
is 5 euro. De ouderbouwleerlingen mogen
alleen verkopen en/of kopen onder
begeleiding van een ouder. U kunt uw kind
dan ophalen uit de groep en als u klaar bent
op de markt hem/haar daar weer naar toe
brengen. Wilt u uw kind kleingeld meegeven?
De niet verkochte spullen moeten weer
gewoon mee naar huis!
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Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vieren wij de
Koningsspelen. De kinderen ontbijten op
school. Hiervoor moeten ze hun eigen bord
en bestek meenemen. Om 9.15 uur openen
wij met alle kinderen in de hal met de Okido
Koningsspelendans! Hierna staan op het plein
de spellen klaar en gaan de kinderen in
groepen deze spellen spelen. Dit programma
duurt tot ongeveer 11.45 uur. De kinderen
vervolgen de dag verder in hun eigen groep.
Voor het goed laten verlopen van deze
ochtend vragen wij voor de groepen 1 en 2,
11 ouders ( waarvan 3 schmink ouders ).
Voor de groepen 3 t/m 8 vragen wij nog 5
ouders die ons deze ochtend kunnen helpen
met de spellen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de
kleuterjuffen of bij Marga Janssen.

Evaluatie Project Menselijk lichaam
door leerlingen:
Op onze school hebben we gewerkt aan het
project: ‘Het menselijk lichaam’. In onze klas
(groep 7) hebben we het over vele
onderwerpen van het menselijk lichaam
gehad en we hebben zelfs een smaakcircuit
gehad. We hebben het over de botten en de
organen gehad, over illusies en lessen over
seksuele voorlichting. In drie weken hebben
wij in groepjes een eindproduct gemaakt. Een
presentatie, poster, power point of een
hoekje met spulletjes van het menselijk
lichaam. Uiteindelijk konden de ouders
langskomen om te kijken wat wij
gemaakt/gedaan hebben.
Getypt door: Imane L & Youssra, groep 7
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De klas kon kiezen uit verschillende
onderwerpen : duurzaamheid, menselijk
lichaam en architectuur. Heel de school ging
stemmen wat we moesten kiezen voor het
onderwerp en het werd menselijk lichaam.
We gingen in de klas groepjes maken en
moesten informatie verzamelen en op
plakken op een grote muurkrant dat we
konden presenteren aan de ouders. De
moeder van Marieke is logopediste. Zij kwam
vertellen over haar werk en vooral over
slikken. Ze vertelde dat een volwassen vrouw
20 mm in een slok moest door slikken en dat
geldt ook voor een volwassen man [30 mm]
en een gemiddeld kind [15 mm ] moest
drinken. We hebben een proefjes circuit
gedaan en dan moesten we dingen proeven
en kijken wat er zou gebeuren als je dat zou
doen. Getypt door: Isis & Juul, groep 7
Het project menselijk lichaam was een
superleuk onderwerp. We hebben bijna alle
dingen geleerd over het menselijk lichaam.
Zo hebben we ook spelletjes gedaan die te
maken hebben met het menselijk lichaam,
zoals het hoorspel. Je moest allemaal
materialen vinden om er het geluid mee te
maken. Ze was er veel lol en plezier. We
hebben ook mindmap gemaakt en meester
heeft ons te grazen genomen, want die zei
dat we een toets kregen. In plaats daarvan
hadden we een quiz gedaan. Het was een nek
aan nek race. We hebben onze eigen romp
gemaakt. Dat is het gedeelte van je nek tot je
heupen. We hebben ook een Wist je Dat
gemaakt. Dan kon je leuke weetjes over
opzoeken van een lichaamsdeel of een
orgaan.
Met alle knutselwerkjes tot leerzame spellen
kunnen we dit in één woord samenvatten:
Leuk!!!!!!!
De groetjes, Daniel en Jules Groep 8
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Meisjes voetbaltoernooi
Een paar dagen voor het toernooi hebben we
getraind met meester Edwin en de rest van
het team. Op de dag van het toernooi
hebben we voor de eerste wedstrijd een
warming-up gedaan. Daarna hebben we de
posities besproken. Toen begon de eerste
wedstrijd. Tijdens de wedstrijd hebben we
veel gewisseld, zodat iedereen aan de beurt
kwam op een paar na. Na de wedstrijd
hadden we pauze en gingen we even rusten.
Elke wedstrijd werd er van posities gewisseld
en kon bijna iedereen een keer ergens anders
staan. Na vier wedstrijden was het voor ons
afgelopen, want we waren niet door naar de
kwartfinale. We hadden misschien niet
gewonnen, maar we waren wel tweede met
de sportiviteitsprijs. We vonden dat we het
goed hadden gedaan en een sterk en sportief
team hadden. Het was leuk en gezellig om
samen met het team te spelen en iedereen
had plezier. Asmae en Jael uit groep 8

Excursie naar de Avri
We kregen een werkboekje van de AVRI en
daarin stond hoe we om moesten gaan met
afval. In het werkboekje stond dat we een
presentatie moesten maken over een
bepaald onderwerp. Dinsdag 4 april gingen
we met de auto van ouders naar de AVRI. Bij
de AVRI was er een mevrouw en die ging ons
nog een kleine samenvatting vertellen
waarom afval goud waard is (is niet echt
natuurlijk). Daarna hielden we onze
presentaties over een bepaald onderwerp
bijv. oude Donald Ducks of oude telefoons en
nog veel meer.
De mevrouw die ons ontving gaf ons een
rondleiding bij de AVRI. We gingen door een
milieustaat heen waar van alles in enorme
bakken lag, daarna gingen we naar een
enorme hal met van allerlei kapotte spullen:
plastic zakken, tuin aval en nog veel meer.
We liepen ook rond bij de
afvalvrachtwagens. Daarna liepen we weer
terug en gingen we weer naar school.
Groep 8, Kyra en Tijn
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