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Regionale Staking Onderwijs
Basisschool is die dag gesloten voor alle leerlingen!!
CITO eindtoets groepen 8
Entreetoets groep 7

Vervangingen
do
12 apr

Juf Annet (3a) wordt vervangen door meneer Mike

Onderwijskrant
Vorige week heeft u via Digiduif een bericht ontvangen m.b.t. de onderwijskrant die we gaan maken. We kunnen nog steeds reviews of (leuke, ontroerende, inspirerende of grappige) uitspraken over de Bundertjes gebruiken.
U kunt reageren via het bericht van 4 april in Digiduif door onderaan op ‘reageer’ te klikken/tikken en uw bericht vervolgens te versturen. Ook zoeken we
nog ouders die met hun kind op de foto willen.
Reageren kan ook door even binnen te lopen bij Renate Groenveld.
Koningsontbijt
Op vrijdag 20 april staat het koningsontbijt op het programma (gevolgd door onze talentenshows).
Voor de inhoud van het ontbijt wordt gezorgd, nu alvast goed om te weten dat de kinderen deze ochtend zelf moeten zorgen voor een bord en bestek.
Het wordt vast en zeker weer een leuke dag.
Groepen 1/2
We zijn nog volop met het thema lente bezig. In groep 1/2a zijn de kinderen op speurtocht geweest
door de school op zoek naar verschillende bloemen. De kinderen zijn ook hard aan het werk om hun
eigen gestelde doelen te behalen. Hebt u onze “wat ik wil leren-kaarten’’ in de klassen al gezien?
Groepen 3
Wisten jullie dat er in de groepen 3 ontzettend veel talent zit?
Op maandag 16 april, mogen de kinderen van groep 3 hun talenten laten zien.
Kijk eens wat ik kan!
Samen met de anderen groep 3 maken wij er een gezellige middag van.
Wij kijken er naar uit.
Dus talenten, laat je zien!
Vanuit de groepen 4
In de groepen is volop geoefend met de tafel van 4. We zijn er klaar voor!
A.s. donderdag is de toets.
Kijken of hier jouw talent ligt?
Het thema talenten staat centraal.
Wat kan ik? Wat ben ik? En wat heb ik?

Groepen 5
Er staat de komende tijd weer een aantal toetsen op het programma:
- Groep 5a heeft 12 april toets geschiedenis (Blink)
- Groep 5b heeft 19 april toets aardrijkskunde (Blink): Wereldsupermarkt-> op chocoladejacht,
eerlijke chocolade, cacao op reis en zwemmen in afval. Deze week krijgen de kinderen het
leerblad/samenvatting mee naar huis.
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Groep 5b heeft deze week toets rekenen (blok 9): kinderen kunnen getallen aanvullen tot en
met 1000, kunnen meetaanduidingen aflezen op liniaal, maatbeker en weegschaal, kunnen
vermenigvuldigingen van het type 3 x 20 en 20 x 4 uitrekenen en kunnen vermenigvuldigingen
van het type 4 x 23 uitrekenen.

Juf Joan is op zoek naar oude kranten om daar tijdens crea mee te werken. U kunt ze bij haar afgeven.
Groepen 6
Aankomende donderdag komt meneer Marvin weer langs om een leuke crea-opdracht met ons te maken. We zijn benieuwd wat meneer Marvin voor ons in petto heeft. Daarnaast wordt in groep 6a op
donderdagochtend de uitgestelde gastles over animatie nog gegeven. Kortom… een zeer creatieve
donderdag!
Omdat we met de hele school momenteel werken aan het thema talenten, zijn we hier in de klas ook
druk mee bezig. Zo hebben de kinderen inmiddels allemaal een eigen gemaakte uitnodiging mee naar
huis genomen waarin we ouders, opa’s of oma’s, ooms of tantes vragen om hun talent in onze klas te
komen laten zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitdagende baan of een leuke hobby. We hebben
hierover al enkele leuke reacties ontvangen. Ook de kinderen in de klas willen we allemaal de kans
geven om hun talenten aan ons te laten zien. Hiervoor organiseren we een talentenshow op donderdagmiddag 19 april (zonder publiek helaas). In de klas hangen inschrijflijsten en kinderen mogen hierop
inschrijven. Op donderdag hebben de kinderen uit groep 6b voor elkaar trofeeën gemaakt. Ze hebben
lootjes getrokken waarop de naam van een klasgenoot stond en hierbij hun grootste talent. Aan de
hand hiervan hebben zij mooie knutselwerkjes in elkaar gezet. In groep 6 a hebben we naar elkaars
talenten gekeken. Waar ben je zelf goed in? Wat is een kwaliteit van jou? Welke eigenschap zouden
andere kinderen van je over kunnen nemen?

Groep 7
Afgelopen donderdag was het dan zover! Het theoretisch verkeersexamen van groep 7. Ze waren wel
zenuwachtig, maar toen ze eenmaal bezig waren met de toets kwamen ze erachter dat het best meeviel. Alle kinderen zijn dan ook geslaagd! Goed gedaan, kanjers!
Het praktijkexamen volgt op dinsdag 15 mei. Het is voor de kinderen erg fijn en belangrijk als zij ter
voorbereiding een aantal keer de examenroute gefietst hebben.
Wellicht is dat een leuke activiteit voor in de meivakantie!
Inmiddels hebben we genoeg aanmeldingen van ouders om mee te fietsen deze dag. Hartstikke fijn!
Deze week gaan we ons voorbereiden op de voorrondes van Bundertjes Got Talent 7 (BGT7)
Groep 7 heeft zelf bedacht om tijdens deze voorrondes ouders uit te nodigen om te komen kijken in de
klas. Hiervoor hebben ze afgelopen vrijdag een uitnodiging gemaakt en meegenomen.
We gaan deze voorrondes aanstaande donderdag in de klas houden. Van 9.15-10.15 uur zullen alle
optredens/talenten voorbij komen in 2 blokken. Per blok wordt er gestemd op het beste, talentvolste
optreden. Daarna volgt de finale (10.30-10.45 uur) tussen de 2 winnaars van elk blok.
De winnaar mag groep 7 vertegenwoordigen in de Bundertjes Got Talent finale op vrijdag 20 april.
En dan alvast vooruitkijken naar volgende week.
Op dinsdag, woensdag en donderdag maken we de entreetoets. We maken het basisdeel. Dit wil zeggen dat we de onderdelen: taalverzorging, rekenen en lezen toetsen. Op dinsdag staan er 3 taken op
het programma, op donderdag en vrijdag 2.
Zodra we de uitslag van de entreetoets binnen hebben, hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk van ons.
Groepen 8
Op maandag 9 april hebben de kinderen uit groep 8 een ouderbrochure mee naar huis gebracht over
de Cito Eindtoets. Deze wordt volgende week afgenomen… digitaal (dus op de laptop/pc).
De tijden van de afname zijn wisselend voor de 2 groepen. Gymlessen gaan deze week gewoon door.
We wensen de kinderen nu alvast veel succes.
Schoolkamp
Inmiddels hebben al veel kinderen (uh…ouders!) de eigen bijdrage van 45 euro betaald voor het
schoolkamp. We willen graag alle betalingen voor de eerste week van juni binnen hebben.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Wijkcentrum De Boerderij
Vrijdag 13 april is het van 19.00 tot 21.00 uur weer tijd voor disco!!
Entree € 0,50, consumptie € 0,75.

Ouderavond 19 april: Mijn kind heeft autisme…. Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over dit thema onder de
titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp krijgen? Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat bekostigd? Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een medewerker van
de gemeente Helmond en van het Regionaal Autisme Centrum meer hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te
stellen. Er zal ook informatie aanwezig zijn van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van Dijkschool
aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en professionals kunnen zich aanmelden bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via i.houthooft@swv-peelland.nl
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