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Van de directie 
Studiedag 5 maart 

Op 5 maart zal de vierde studiedag van dit schooljaar plaatsvinden.  
Gedurende de ochtend zullen de leerkrachten een programma volgen dat is voorbereid 

door de ICT’ers van de school. Als school vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen 

ICT-vaardigheden leren en met ICT laten werken. Tijdens dit programma zullen we ons 

hier verder in bekwamen en mogelijkheden verkennen om ICT een goede rol in ons 
onderwijs te laten spelen.  

’s Middags zullen de leerkrachten aan de slag gaan met voorbereidingen van nieuwe 

lessen wereldoriëntatie.  

Later in de middag zal iemand van de Fontys opleidingsschool de leerkrachten informeren 
over de veranderingen die er plaatsvinden op de lerarenopleiding en wat dat voor 

gevolgen en kansen biedt voor onze samenwerking met de PABO en de stagiaires.  

 

Viering Carnaval 

Vrijdag 13 februari hebben we een geslaagde Carnavalsviering gehad in den Boogaard. 
We bedanken graag alle ouders die hieraan hebben bijgedragen en we bedanken 

Stichting Moergestels Carnaval voor het mogelijk maken van deze viering. 

 

 

 
Leerlingen uit groep 7 van Juf Anne en Juf Anita, op excursie op de boerderij 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

We willen ouders van kinderen die dit, of volgend schooljaar vier jaar worden en naar 

onze school komen, vragen vast een aanmeldformulier in te leveren. Zo kunnen wij 

rekening met uw zoon/dochter houden, bij het indelen van de klassen voor volgend 

schooljaar. Dus ook al is uw kind pas net drie jaar geworden, of wordt hij/zij pas later dit 



schooljaar drie jaar, dan zou u ons toch helpen door het formulier vast in te leveren. 

Bedankt! 

 

Rapporten 
Woensdag 18 maart krijgen onze leerlingen hun rapport mee naar huis. Heeft u het 

mapje voor dit rapport nog thuis liggen, dan vragen we u dit mee naar school te geven 

met uw kind, zodat het tweede rapport in dit mapje geplaatst kan worden.  

Maandag 23 maart en dinsdag 24 maart vinden de tienminutengesprekken plaats.  
U kunt naar aanleiding van dit rapport een tienminutengesprek inplannen met de 

leerkracht van uw kind. Dit kunt u doen door uw naam in te vullen op de intekenlijsten, 

die vanaf woensdagmiddag 18 maart, 11:30 uur in de speelzaal zullen hangen. De lijsten 

zullen blijven hangen tot en met donderdagmiddag 16:00 uur.  
 

Agenda 
Do 26 feb  

Vr 27 feb  

Ma 2 maa  

Di 3 maa  

Wo 4 maa  

Do 5 maa Studiedag: alle leerlingen vrij 

Vr 6 maa  

Ma 9 maa  

Di 10 maa  

Wo 11 maa Vergadering ouderraad  

Do 12 maa  

 
Vanuit de groepen 
Eindtoets Route 8 

Zoals beloofd in een eerdere nieuwsbrief,  hebben wij de data  geprikt wanneer de 

kinderen van groep 8 gaan oefenen met de eindtoets  Route 8 

 De kinderen van Juffrouw Joyce oefenen op maandag 2 maart en dinsdag 3 

maart. 

 De kinderen van Juffrouw Sandra oefenen op woensdag 4 maart en vrijdag 5 

maart. 

Het oefenen vindt plaats van 09.00 uur tot 10.30 uur. De kinderen maken dan iedere 

keer twee onderdelen. 

Het maken van de officiële eindtoets hebben we verdeeld over twee weken. 

De kinderen van Juffrouw Joyce maken de eindtoets op dinsdag 14 april en woensdag 
15 april. Dit vindt plaats van 09.00 uur tot 10.30 uur Er is een eventuele uitloop naar 

donderdag 16 april. 

De kinderen van Juffrouw Sandra maken de eindtoets op dinsdag 21 april en 

woensdag 22 april. Dit vindt plaats van 09.00 uur tot 10.30 uur. Er is een eventuele 
uitloop naar donderdag 23 april. 

We kunnen dit verdelen over twee weken omdat de toets waarvoor wij gekozen hebben 

een adaptieve toets is. Dat houdt in   dat ieder kind zijn “eigen toets” maakt. 

Bij het oefenen en bij het maken van de eindtoets hebben de kinderen oortjes nodig voor 
bij het werken op de computer. Veel kinderen hebben nog werkende oortjes op school 

liggen . Er zijn echter kinderen waarvan de oortjes niet of maar half werken. Informeer 

dus even bij uw kind en geef eventueel nieuwe oortje van thuis mee. U kunt deze ook via 

de school krijgen alleen dan wordt er 5 euro gevraagd. 

  



 
Thema ‘Kunst’ in groep 1-2 van Juf Chantal. Bewoners van Stanislaus kwamen kijken naar de tentoonstelling in 

de klas 

 
Slagwerkworkshop groepen 4 en 5 
Vrijdag 6 maart zullen de leerlingen van de groepen 4 en 5 een slagwerkworkshop 

volgen. Deze slagwerkworkshop wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met 

Muziekvereniging Prinses Juliana.  

 

Kameel 
Dinsdag 3 maart zal oud-leerling Arjan Helmerts met een kameel op school zijn. Arjan 

heeft ons benaderd om een gastles over kamelen te mogen geven. De groepen 5 en 6 

zullen deze gastles volgen. Ook mogen zij een ritje maken op de kameel. Dit is de 

afstudeeropdracht van Arjan, die naast zijn studie bij ‘Animal verhuur’ werkt.  

 

Vanuit de OR 
Woensdag 11 maart vindt de volgende OR-vergadering plaats.  

 

Op de website  

Groep 7 Anne-Anita: Wereldoriëntatie: excursie naar de boerderij 

Groep 7 Marscha: Wereldoriëntatie aardrijkskunde 
Groep 7 Marscha: Excursie boerderij 

Groep 5 Jamy: Wereldoriëntatie - Kaartlezen 

Groep 1-2 Chantal: Bezoek museum Thema kunst 

Groep 3 Angela-Kim: Feest in de klas 
 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-anne/groep-7-anne-anita-excursie-naar-de-boerderij.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/gr7-wereldori%C3%ABntatie-aardrijkskunde.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/gr-7-marscha-excursie-boerderij.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=05fJIw6qdRo&feature=em-upload_owner
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/gr1-2-chantal-bezoek-museum.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-kim/gr3-angela-kim-feest-in-d-klas.aspx


 
Leerlingen uit groep 7 van Juffrouw Marscha aan het werk tijdens wereldoriëntatie 


