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Carnaval
Volgende week is het al weer carnaval. Dit gaan wij
natuurlijk ook vieren.
Groep 1-2 viert carnaval op donderdagochtend 4
februari, de kinderen mogen op deze dag verkleed
naar school komen. Donderdagmiddag wordt door de
eigen leerkracht ingevuld.
Groep 3 t/m 8 vieren carnaval op vrijdagmiddag 5
februari. Omdat we op tijd beginnen
’s middags mogen de kinderen op 11.45 uur naar
huis om zich klaar te maken voor de optocht die start om 13.15 uur (opstellen om 13.00 uur).
De optocht eindigt bij de Donk waar we verder gaan met het feest.
Er mag geen gemotoriseerd vervoer mee doen met de optocht vanwege veiligheid!
Tijdens de optocht wordt er gejureerd.
Er zijn 4 prijzen te verdelen:
- De Prinstrofee
- De creativiteitsprijs
- De humorprijs
- De leukste act
Veel succes deze week nog met het maken en verzinnen van een
leuke leus/wagen/act/pak/……..
Prins Mano en prinses Sandra zijn van de partij bij beide carnavalsvieringen.
Oudervereniging
Wij wensen alle kinderen een gezellige carnaval en een fijne carnavalsvakantie!
ALAAF!
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Gedifferentieerd werken in groep 8
In november is tijdens de pré-adviesgesprekken aan de kinderen van groep 8 het verwachte
uitstroomniveau besproken.
Ook is verteld dat we steeds meer volgens deze niveaus de lesstof aan zouden gaan bieden
en laten verwerken.
Dit zien de kinderen en jullie als ouders terug tijdens het huiswerk en het zelfstandig werken
(weektaak).
Dit houdt concreet het volgende in:
We hebben het aangeboden werk onderverdeeld in drie niveaus:
1. Niveau: Voor de kinderen die een verwachte uitstroom hebben naar Praktijk en
Basis/Kader. De kinderen maken een iets makkelijkere versie van de lesstof en de
hoeveelheid is minder (door ons als leerkrachten gemaakt en deels volgens methode
voorgesteld).
2. Basis: Voor de kinderen die een verwachte uitstroom hebben naar
Theoretisch/Gemengd/Mavo. De kinderen maken de lesstof zoals past bij de
basisdoelen van groep 8 (door de methode voorgeschreven).
3. Plus: Voor de kinderen die een verwachte uitstroom hebben naar Havo/VWO. De
kinderen maken een moeilijkere versie van de lesstof en de hoeveelheid is meer (door
ons als leerkrachten gemaakt en deels volgens methode voorgesteld).
We hebben de overtuiging dat door deze manier van werken kinderen beter en prettiger
voorbereid worden op de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Juf Manon en juf Mariëlle.
Cito-eindtoets groep 8 wordt vervangen door toets Route 8
Vanaf 2015 zijn alle leerlingen uit het reguliere basisonderwijs
verplicht om een eindtoets te maken. Met de eindtoets kan uw kind
laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op
het gebied van taal en rekenen. De afnamedatum van de eindtoets
is verschoven van februari naar april/mei.
Onze school heeft er voor gekozen om vanaf 2016 de Citoeindtoets te vervangen door de toets Route 8. Deze toets wordt in 1
dagdeel afgenomen en is een digitale, adaptieve toets. Dat wil
zeggen dat de toets via internet wordt afgenomen en de vragen zijn
afgestemd op het niveau van het kind. Ieder kind maakt dus een
toets die meer bij zijn of haar capaciteiten past.
De leerkracht van groep 8 geeft het schooladvies voor voortgezet
onderwijs vóór 1 maart 2016. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het
voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het
schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.
Voor meer informatie raadpleeg de website van Route 8: www.route8.nl.
De ouders van groep 8 zijn hierover al geïnformeerd.
Inzet tablets groep 4, 5 en 7
In het onderwijs speelt momenteel een veelvoud aan ontwikkelingen. Eén belangrijke
ontwikkeling is die op het gebied van ICT. Op onze school behoort het computergebruik tot
gemeengoed. Toch menen we op dit onderdeel een extra stimulans en investering te moeten
doen.
In de groepen 4A, 4B en 5A (dus in de combinatie 3/4 en 4/5) en groep 7 gaan leerlingen, met
ingang van dinsdag 16 februari, leerstof gedeeltelijk verwerken op een tablet. De leerkracht
verzorgt instructies op het gebied van taal en spelling (gebruikte methode is Taal Actief) en
rekenen (gebruikte methode is Wereld in Getallen).
De leerlingen hebben een eigen tablet en na de instructie verwerken ze hierop de leerstof.
Hiervoor gebruiken ze het programma Snappet.
Het is te verwachten dat er in de loop van 2016 ook in andere groepen op deze manier
gewerkt gaat worden.
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Vervolgtraject van de Blaasbende
Vier leerlingen hebben zich na de kerstvakantie
aangemeld voor het vervolgtraject van Art4U omdat ze
graag nog even verder wilden spelen op een
muziekinstrument.
Op 5 donderdagmiddagen krijgen zij na school les van
meester Pieter. Ze kunnen al een leuk muziekstukje
spelen samen. Volgende week krijgen ze er nog een
nummer bij zodat ze als 4-koppig orkest al een mooi
deuntje kunnen laten horen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust even
luisteren en kijken tijdens het laatste kwartiertje van hun
laatste muziekles op donderdag 18 februari a.s. om 16.00 uur in de tussenruimte.
Abel, Sanne, Janneke en Pim laten graag aan iedereen horen wat ze geleerd hebben!
Dus papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, de oppas, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes
zijn dan van harte welkom!
Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

De studiedagen zijn nog niet vastgesteld voor schooljaar 2016-2017.
MR – Andere schooltijden
De MR heeft in december een peiling gedaan onder
alle ouders van kinderen die in groep 1 t/m 7 zitten en
die dit jaar nog instromen, over de interesse in een
nader onderzoek naar andere schooltijden. Van de 77
brieven zijn er 49 teruggekomen en hiervan gaven 35
gezinnen aan dat zij graag een nader onderzoek willen
naar andere schooltijden. Voor de MR is dit voldoende
aanleiding om de volgende stap te zetten.
Op 1 maart om 20.00 uur gaan wij een informatieavond organiseren op school. Tijdens deze
avond wordt uitgelegd welke mogelijke modellen er zijn en wat hiervan de voor- en nadelen
zijn. Deze informatie krijgt u ook schriftelijk. Kort na deze avond wordt er een enquête uitgezet
onder alle gezinnen (groep 1 t/m 7 en nieuwkomers) en de teamleden van school. Wij doen nu
alvast een oproep om deze datum te reserveren. Het is belangrijk om een weloverwogen
beslissing te nemen over deze mogelijke verandering van schooltijden.
Wij zien u graag op 1 maart!
Namens de MR, Tamara Maas (tam.boud@gmail.com)
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Gratis proeflessen Art4U

Cultuureducatie: voorstelling Cellostorm in Muzenval Eersel

Groep 5 en 6 zijn naar deze muzikale voorstelling gaan
kijken en luisteren. Het verhaal ging over Duif die op zoek
was naar vriendschap en daarvoor de hele wereld over
reisde. De kinderen werden meegenomen naar allerlei
werelddelen en de muziek en geluiden van de 8 cello’s
maakte dat de kinderen deze reis ook mee konden maken.

Click Cultuur
De nieuwe Click avonturen zijn er weer.
Er zijn 7 ‘belevenissen’ waaraan je kunt deelnemen:
- Glas in lood
- Tekenen, schilderen en illustreren
- Music & Rhythm na school
- Theater Blender
- Welk instrument past bij mij?
- De muzikant in Mij! Ben ik een blazer of een
slagwerker?
- Cultuur en Sport gaan samen
Een folder hierover kunt u op school verkrijgen.
Voor informatie: www.facebook.com/cultuurplazadekempen.
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GGD – Informatieavond over bedplassen
GGD Brabant-Zuidoost organiseert op dinsdag 2 februari een
informatieavond voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte,
die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze
avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de
verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 2 februari in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt.
De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? U kunt zich aanmelden via de website van de GGD
Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen en de
datum en locatie van de andere informatieavonden. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Kalender
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