Weeknieuws 15
15 april 2016

Volgende week vrijdag 22 april hebben de kinderen van Het Vogelnest Koningsspelen op
school. De dag begint in de klas om 08:30 uur, de spelen starten om 10:00 uur.
Is het mooi weer dan zijn de kinderen lekker buiten is het weer heel slecht dan vinden de
spelen in de gymzaal van de Kinderboom plaats.
Om 12 uur hebben de kinderen een “
KONINGSLUNCH” 
op school.
U hoeft dus geen brood voor de middag mee te geven.
Cito groep 8
Alle leerlingen van groep 8 maken in april een verplicht eindtoets.
Met de centrale eindtoets kan je laten zien wat je in 8 jaar basisschool hebt geleerd.
De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: taal en rekenen.
Daar kunnen ook vragen bij zijn waarbij je een tabel moet lezen of iets moet opzoeken.Dat
noemen ze ook wel: vragen waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken.
Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de school waar je na de basisschool naartoe
gaat.
Onderdelen taal
Bij taal gaan de vragen over de onderdelen:
lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?
woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen?
schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven
Onderdelen rekenen
Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen:
getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort
verhoudingen: dat zijn vragen over breuken
meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte
verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken

Onderdelen wereldoriëntatie
Bij wereldoriëntatie krijg je vragen over:
aardrijkskunde
geschiedenis
natuur en techniek
Voor ouders
Als ouder wilt u misschien weten hoe de Centrale Eindtoets precies is opgebouwd en uit
hoeveel vragen (per onderdeel) deze bestaat. Voor meer informatie over de toets verwijzen
we u naar de website:
https://www.centraleeindtoetspo.nl/
Veiligheidsmonitor
Voor het in kaart brengen van de sociale veiligheid en welbevinden worden enquêtes
afgenomen onder leerlingen, personeelsleden, ondersteunend personeel, leidinggevenden
en ouders. Binnen 5 dagen zul U per mail een link ontvangen. Wij willen u vragen aan deze
enquête mee te doen, door deelname aan de monitor krijgt de school inzicht in de door
leerlingen en personeelsleden ervaren (on)veiligheid.
Wandelen voor water
In Nederland is het heel normaal dat er altijd schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt.
In veel ontwikkelingslanden zijn er helemaal geen kranen. Daar moeten kinderen kilometers
lopen om water te halen. Naar school gaan? Vaak is er weinig tijd voor….De stichting
Aqua

for All
en haar partnerorganisaties vinden dat het anders kan. Samen met stichtingen,

Rotary Clubs, drinkwaterbedrijven en zelfs gemeenten organiseert Aqua for All elk jaar
Wandelen voor Water. Tijdens deze week wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de
problemen rondom water en sanitatie. Groep 8 van meester Michel heeft meegelopen en zij
hebben voor de kinderen in deze landen maar liefst 362 euro en 20 cent opgehaald. Super
goed gedaan!

Vakantie
Volgende week vrijdag sluiten we de week af met de koningsspelen en begint de
meivakantie.
De kinderen hebben vakantie van 26 april tot en met 6 mei. In de volgende nieuwsbrief
zullen wij wat tip’s meegeven van wat er in jullie buurt in de vakantie allemaal te doen is.
Buggy's onder de trap
Voorheen was er plaats om uw buggy in school onder de trap te laten staan.
Nu staat er buitenspeelmateriaal voor de kinderen.
Wij willen u daarom verzoeken om de buggy mee naar huis te nemen of in het fietsenhok te
plaatsen zodat de kinderen en leraren er gemakkelijk bij kunnen.
Agenda
18 t/m 21 april
22 april

Citotoetsen

25 april t/m 6 mei

groep 8
Koningsspelen

Meivakantie

Jarig!
18 april
18 april
21 april

Nabiel Ahmed
Chaw Su Chaw
Angela Appiah

Groep NK 2
Groep NK 1
Groep 8

Gevonden voorwerpen
Ben je iets kwijt, je sleutel of tas? Vraag dan even bij de administratie of conciërge na of er
iets gevonden is. Misschien kunnen wij jou blij maken!

