Agenda
do
4 apr
ma
8 apr
do
11 apr
vrij
12 apr
Vervangingen
do
4 spr

Theorieexamen Verkeer gr 7
Fietskeuring gr 7
Infloopavond thema 17.30 – 18.30 uur
Koningsspelen

Juf Annet (1d) wordt vervangen door
juf Dagmar

Tevredenheidspeiling
Enige weken geleden heeft u deel kunnen nemen aan de tevredenheidspeiling. Ongeveer 50% van de
ouders heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. We zijn heel trots om te kunnen melden dat u de
Bundertjes de waardering 7,9 geeft. Dat is een verbetering t.o.v. 4 jaar geleden (toen 7,7) en de waardering is ook ruim boven het landelijk gemiddelde van 7,5. U bent vooral erg tevreden over het gebouw
en de inzet en het enthousiasme van de leerkrachten. De veiligheid op weg naar school en het schoolplein zijn punten van aandacht.
Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een tevredenheidspeiling ingevuld. Zij geven de
Bundertjes de waardering 8,6! Daar zijn we superblij mee. De leerlingen geven een hoge waardering
voor: de uitleg van de juf/meester, de leerkrachten zijn aardig en de veiligheid in de klas. Aandachtspunten zijn het schoolplein en de vakken taal en rekenen.
Binnenkort ontvangt u een uitgebreide samenvatting. Met de KCR en het team gaan we een plan maken om de verbeterpunten aan te pakken. U hoort hier later dit schooljaar meer over.
Groepen 1/2
Vanmorgen hebben alle kleutergroepen weer een leesinloop gehouden.
Wat een fijn begin van de dag was dat. Het was erg gezellig!
De kinderen hebben fijn geluisterd naar de mooie verhalen die werden
voorgelezen. Aan alle voorleesmama’s, -papa’s, -opa’s en -oma’s; dankjewel
dat jullie erbij waren!
Zoals u in onze klassen kunt zien, werken we nog steeds met het thema
ridders en prinsessen.
De kinderen mogen spulletjes die met het thema te maken hebben mee naar
school nemen.
Groepen 4
Hadden de juffen jullie gisteren mooi te pakken voor 1 april.
Maar ja, we konden toen natuurlijk ook wat terug verwachten.
Morgen gaan we voor de laatste keer dit jaar naar de Moeraseik.
De activiteit staat daar in het teken van de lente.
Donderdag toetsen we de tafel van 4. Nog even oefenen dus!
Het thema: Reis door de tijd is in volle gang!
Via Egypte en de ridders gaan we naar de Gouden Eeuw.
Kijken wat we daar gaan beleven?
Groep 5
Groep 5a is druk bezig met het schoolthema “tijdreizen”. We hebben een schild en een middeleeuwse
stad uit 1419 ontworpen (2-tallen). Ook zijn we in groepjes (groep 5 en 6) bezig met het maken van een
stad in de toekomst (2119). Morgen komt meneer Marvin en gaan we een begin maken aan het maken
van een voertuig van de toekomst (papier-mache).
Bijna de helft van de spreekbeurten hebben we achter de rug. Wat hebben de kinderen zich goed voorbereid! En wat hebben de kinderen veel geleerd van de diverse onderwerpen. We zijn benieuwd naar
de andere helft van de spreekbeurten. Succes met de voorbereidingen!
Ook staan er toetsen op het programma: blits blok 3 (studievaardigheden) en rekenen blok 9 (getallen
aanvullen tot 1000, liniaal en maatbeker aflezen, vermenigvuldigingen zoals 3 x 20, 3 x 50 en 3 x 23).

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Groepen 7
Verkeersexamen
Aanstaande donderdag maken de kinderen hun theoretisch verkeersexamen. Om hier deze week nog
extra goed voor te kunnen leren, hebben de kinderen deze week geen huiswerk gekregen.
Maandag 8 april zal de fietsenkeuring plaatsvinden. Het is dus de bedoeling dat alle kinderen aanstaande maandagochtend met hun fiets naar school komen. We zoeken voor beide groepen nog een
ouder die mee wil fietsen naar het terrein van Con Brio waar de keuring plaatsvindt. W e willen rond
9.45 uur vertrekken en zullen rond 11.00 uur weer terug op school zijn. Als u mee wil fietsen, laat u dit
dan weten aan de leerkracht van uw kind? Alvast heel erg bedankt!

