Nieuwsbrief
Agenda
20-21 april Eindtoets groep 8
23 april Koningsspelen
24 april-9 mei Meivakantie
12 mei Geannuleerde margedag: gewoon les op school
13-16 mei Hemelvaartsweekend
22-24 mei Pinksterweekend

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april besteden we aandacht aan de koningsspelen. We doen
met de klas diverse bewegingsactiviteiten. Dit zal zowel in het klaslokaal als
op het plein plaatsvinden. Het bezoek aan het Oldeheem kan helaas nog
niet, maar de kinderen maken samen iets moois waarmee de
gemeenschappelijke ruimte van het Oldeheem versierd kan worden.
12 mei les op school
Met het uitvallen van lessen dit schooljaar hebben we gezocht naar een margedag die we
kunnen laten vervallen. Op woensdag 12 mei krijgen de kinderen gewoon les op school. Hier
hebben we de vorige nieuwsbrief u ook over bericht.
Zelftest corona
De mogelijkheid om zelf te testen op corona wekt nog wel eens verwarring. Deze vorm van
testen is vooral bedoeld als extra controlemiddel wanneer je veel in contact bent met andere
mensen. Op deze manier kan je een eventuele besmetting snel signaleren en verspreiding
voorkomen.
Als er klachten zijn dan is het echter de bedoeling om het testen over te laten aan de GGD.
Kamp groep 7-8
In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat het schoolkamp op 10-11-12 mei niet
vanzelfsprekend door kan met de huidige maatregelen. Na de persconferentie is dit beeld
helaas niet veranderd. Samen slapen, in de auto, naar een zwemgelegenheid enzovoorts
kan nog niet. Het schoolkamp gaat na de meivakantie niet door.
We zijn nu bezig om te kijken naar mogelijkheden in de laatste weken van het schooljaar,
omdat we dan de meeste kans zien op meer versoepeling van de maatregelen. Of dit een
programma vanuit school, of kamp met overnachtingen wordt, zal afhangen van de situatie
op dat moment.
Eindtoets groep 8
Alle kinderen in het reguliere basisonderwijs moeten in het laatste schooljaar deelnemen aan
een eindtoets. Dit vindt volgende week plaats op dinsdag- en woensdagochtend.
De toets wordt digitaal op onze school afgenomen in een
speciale toetsomgeving genaamd ‘Facet’. Het voordeel, in tegenstelling tot de papieren
versie, is dat de digitale toets zich aanpast aan het niveau van het kind.
In mei verwachten we de uitslag. Voor de kinderen gebruiken we de uitslag als
controlemiddel: wanneer de uitslag hoger is dan het schooladvies, dan heroverwegen we
ons advies. Voor de school wordt de uitslag gebruikt als een gegeven richting de
onderwijsinspectie.

