Nieuwsbrief juni 2018

Beste ouders en leerlingen,
Ieder jaar na de meivakantie lijken de weken te vliegen. Ook nu zijn het nog maar zes weken voordat
het zomervakantie is. Groep 8 is druk met de voorbereidingen voor de musical terwijl de overige
groepen zich voorbereiden op de CITO toetsen die komende weken worden afgenomen. Deze CITO
toetsen zijn methode onafhankelijk en geven een mooi beeld van waar uw kind staat in zijn/haar
ontwikkeling. De resultaten worden weergegeven in het rapport die op 29 juni aanstaande mee naar
huis wordt gegeven. Begin juli zijn de eindgesprekken waarvoor u wordt uitgenodigd.
Groep 8 mag trots zijn op de behaalde score van de eindtoets basisonderwijs. Als groep behaalden zij
een gemiddelde van score van 81,2 score terwijl het landelijk gemiddelde is 81 laat zien en onze
ondergrens 77.7 is. Van de 20 leerlingen gaat er één leerling naar het VMBO praktijkgericht
onderwijs, één leerling naar de VMBO BBL; de basis beroepsgerichte leerweg, twee leerlingen
stromen uit naar het VMBO KBL, de kader beroepsgerichte leerweg, 4 leerlingen gaan naar de VMBO
TL, ook wel MAVO genoemd, 9 leerlingen stromen uit naar de HAVO en 3 naar het VWO. Het is mooi
om te zien hoe de leerlingen met behulp van het leren zichtbaar maken inzicht in hun eigen handelen
hebben gekregen en op dit moment goed weten waar ze staan, waar ze naar toe willen en wat ze
nodig hebben (gehad) om hun doel te bereiken.
De leerlingen van groep 7 zijn ook allen geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. In de
ontvangen mail werden we zelfs als beste school van Dronten betiteld. Das toch een mooi
compliment!
Deze week doen de leerlingen van groep 6 mee aan de grote Verkeersquiz in de Meerpaal. Heel veel
plezier en succes gewenst!
De pilot met rekenspellen is na de meivakantie van start gegaan. Van dinsdag tot en met vrijdag
starten we de ochtend met rekenspellen. Groep 3 heeft ervoor gekozen om twee keer mee te doen,
zij lezen met ouders op de andere momenten. Het is fijn om te zien hoe er wordt samengewerkt
maar ook hoe doelmatig kinderen bezig zijn. Het sponsorbedrag naar aanleiding van het Grote
Rekenfeest liet ruim €1400,- zien. Namens de school heel erg bedankt voor jullie inzet! We gaan er
mooie spellen van aanschaffen.
De avondvierdaagse werd vanwege het weer een avonddriedaagse, maar dat mocht de pret niet
drukken. We zeggen dankjewel tegen de oudercommissie voor de organisatie en alle ouders die
hebben meegeholpen!

Door alle drukte heen is er ’s morgens altijd een moment van even stilstaan. Naast het zingen, de
Bijbelverhalen en het gebed is er omzien naar elkaar. Vreugde, maar ook zorgen en verdriet worden
gedeeld. Troost en bemoediging is er ook te vinden. We zijn immers samen school. Je hoeft het niet
alleen te doen. Helpende gedachten voor het dagelijks leven horen we van elkaar maar vinden we
ook in de Bijbel. God heeft een plan met je leven is één van de themaliederen deze week. Via
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY is het te beluisteren. Maar ook het Met mijn
handen samen gebed blijft favoriet.
Met mijn handen samen
En mijn ogen dicht
Kom ik met U praten
Vader van het licht
Ik wil U bedanken
Ook voor deze dag
Wilt U voor mij zorgen
Dat ik groeien mag
Wilt U mij ook helpen
Als ik speel of leer
Om bij U te blijven
Heel dicht bij U Heer
Zegen alle kinderen
Mensen groot en klein
Laat er vrede komen
Laat er liefde zijn
Met mijn handen samen
En mijn ogen dicht
Zeg ik zachtjes amen
Vader van het licht
Wat kunt u verder deze maand verwachten ?
-

Vrijdag aanstaande ( 8 juni) is het kijkochtend. De ouders die zich hebben opgegeven zijn van
harte welkom in de groepen.
De OC/MR vergadering is op 11 juni aanstaande. Wilt u hier mee over weten, sluit gerust aan
vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!
Op zondag 17 juni aanstaande is het Vaderdag. Het tijdelijke verboden toegangsbord voor
vaders zal richtinggevend zijn.

-

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 zijn vrij op maandag 25 juni aanstaande.
Groep 7/8 heeft de groepssluiting op vrijdag 29 juni aanstaande. Vanaf 11.30 uur bent u als
ouder, grootouder van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Nieuws uit de OC/MR:
Op maandag 11 juni aanstaande komen we als MR bij elkaar en we nodigen ouders uit die in de
komende periode graag een onderdeel willen zijn van
-

het meedenken met de visie van de school
meedenken met de plek in de buurt
meedenken met beleidszaken van de school en Stichting Codenz

U kunt mee kijken binnen het open gedeelte van de vergadering. We starten samen met de OC om
19.30 uur en daarna gaan we als MR verder met onze agenda.
Lijkt u dat, dan kunt u vrijblijvend langs komen of een bericht sturen naar mraanboord@codenz.nl.

de MR zoekt jou!

Tegen al onze jarigen deze maand: Lynn W, Jelina, Bram, Britt, Diana, Jayden, juf

Ineke H, Loïs, Naila- Mee, Noah, Mick, Norah, juf Greetje, Yazzan, Thijs, Marit
L en juf Margreet zeggen we van harte gefeliciteerd!

