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Nieuwsbrief
april
Beste ouders, verzorgers,
Met het paasweekend voor de deur ontvangt u
deze Nieuwsbrief. Het is rustig op obs de
Eendracht. Door het mooie weer hebben we weer
een aantal lessen buiten kunnen verzorgen. In de
buitenlucht, bewegend leren, gaat nog beter dan
in de klas. Vooralsnog hebben we geen groepen
naar huis hoeven te sturen en ook daar zijn we blij
mee. Blij dat we niet besmet zijn met Corona en
blij dat we fysiek onderwijs kunnen geven en
krijgen. Dit kan alleen als we met elkaar zorgen
voor een zo veilig mogelijke omgeving en we dus
thuisblijven met klachten. Dat doen we dus tot
dusver met elkaar supergoed. Fijne paasdagen en
tot dinsdag allemaal.
Juf Jolanda
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13 APRIL BUITENLESDAG

Als het even kan gaan we naar buiten. Lekker
bewegen in de buitenlucht en daar al bewegend
leren. Op 13 april doen we dit zeker, omdat het
op die dag nationale buitenlesdag is. Misschien
gaan we wel berekenen hoe groot de oppervlakte
en de omtrek van het schoolplein zijn. Misschien
kunnen we al sla oogsten die we gezaaid hebben
in de binnentuin. Misschien wordt er een ren-jerot-quiz georganiseerd over De Gouden Eeuw, het
thema waarover we nu van alles leren. Misschien
gaan de kinderen van groep 1-3 wel naar een echt
tuincentrum of een bloemenwinkel om te ervaren
hoe dat het daar is. We houden u op de hoogte.
SKATECLINIC

De paasviering heeft plaatsgevonden in de eigen
klas. Het was erg gezellig, maar ook leerzaam,
want in sommige groepen hebben kinderen
bijvoorbeeld een paasdictee gemaakt. Ook hebben
kinderen gerekend met paaseieren en anderen
mochten paaseieren zoeken en een paasmandje
knutselen. Alle kinderen hebben gesmuld van de
heerlijke paaslunch.

Vorige week werd er voor alle groepen een
skateclinic georganiseerd. Kinderen leerden op hun
eigen of geleende skeelers of rolschaatsen
remmen, over een schans rijden en nog veel meer.
De kinderen hebben genoten. Juf Manon heeft er
een leuk filmpje van gemaakt en op Facebook
geplaatst.

OPBRENGST PAASEI-ACTIE

Wat hebben we weer veel paaseitjes met de
Schuttevaer samen verkocht dit jaar; wel 530
zakjes!!!! De opbrengst voor de Eendracht is
236,62 euro. Supergoed gedaan allemaal.
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RESULTATEN

De Cito's zijn weer afgenomen en we zijn trots op
de resultaten. Is er in heel Nederland ophef over
mogelijk opgelopen achterstanden?! Dat geldt in
ieder geval niet voor de kinderen van de
Eendracht. De kinderen zijn goed gegroeid op
gebied van technisch lezen, spelling en rekenen.
Begrijpend lezen en woordenschat is wel wat
achtergebleven, daarom pakken we dat nu extra
op.
ENTREE- EN EINDTOETS

Op 19/20, 21 en 22 april worden de jaarlijkse
entree- en eindcitotoetsen weer afgenomen in
groep 7 en 8. Groep 7 begint op maandag al met
de toetsen, groep 8 op dinsdag. De entreetoets
geeft een voorspelling voor de eindtoets en de
kinderen maken meteen kennis met de
vraagstelling van de eindtoets die ze in groep 8
maken. De resultaten van de eindtoets bevestigen
als het goed is het niveau van de leerlingen en hun
uitstroomprofiel. De kinderen zijn al aangemeld
op de school voor Voortgezet Onderwijs. Als de
uitkomst van de eindcitotoets hoger is, kan er nog
gekeken worden of het kind op kan stromen naar
een hoger niveau. Dit gebeurt altijd in overleg met
de ouder(s) en juf Ans en juf Steffanie.

STUDIE-ZORGDAG

Tijdens de studie-zorgdag hebben we de resultaten
van de citotoetsen geanalyseerd. Ook hebben we
ons verder verdiept in ‘Leren zichtbaar maken’. De
komende maanden zullen we ons bezighouden
met het formuleren van succesindicatoren of
succescriteria. Hiermee willen we leerlingen inzicht
en duidelijkheid geven over wanneer ze een
activiteit goed hebben afgerond en/of een doel
hebben behaald. Het werken met succescriteria
verbetert de zelfstandigheid van de leerlingen en
het zorgt ervoor dat ze beter kunnen reflecteren
op wat en hoe ze iets gedaan en geleerd hebben.
Een voorbeeld om het te verduidelijken:
Zonder succescriteria kan de leerkracht de
opdracht geven om een vlinder te tekenen.
Met succescriteria geeft de leerkracht de opdracht
om een vlinder te tekenen en geeft zij de volgende
succescriteria:
De vlinder heeft 4 vleugels, een lijf met staart en
kop en twee voelsprieten;
De vlinder is ingekleurd met minimaal 4
verschillende kleuren.
AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
2 t/m 5 april
Paasweekend alle lln. vrij
12 april
Schoolfotograaf ov
13 april
buitenlesdag
19/20 t/m 22 april
entree-eindtoets groep 7/8
23 april
afsluiting thema Gouden
Eeuw
24-4 t/m 9 mei
meivakantie
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
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