NIEUWSBRIEF 15 april 2021
Agenda
20/22-04
23-04
27-04
29-04
03/07-05
12-05
13/14-05
20-05
24/28-05

CET groep 8
Landelijke Koningsspelen
Koningsdag, kinderen vrij
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Meivakantie
Studiedag, kinderen vrij
Hemelvaartweekend
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Pinkstervakantie

Moestuintjes AH sparen

De Albert Heijn heeft weer de jaarlijkse actie voor het sparen van de
moestuintjes. Heeft u deze zaadjes,
maar doet u er niets mee? Dan zijn
ze op school erg welkom! De zaadjes
zullen dan gebruikt worden voor de moestuin die we
gezamenlijk gaan maken op het stukje tuin tussen
KaKa en het Klokhuis.

Vakantierooster

Het vakantierooster is bekend en dinsdagavond goedgekeurd door het MR en bestuur. Voor volgend schooljaar ziet het vakantierooster er als volgt uit:

Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie
28-02-2022 t/m 04-03-2022
Paasweekend
15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaartweekend
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Herhaalde oproep moestuin en tuinonderhoud
2e
Pinksterdag
06-06-2022
In de vorige nieuwsbrief heeft u beide oproepen rondBeesdse
Markt
10-06-2022
om tuinonderhoud al kunnen lezen.
Zomervakantie
09-07-2022 t/m 21-08-2022
We zoeken enthousiaste ouders die willen helpen bij
het klaarmaken van de moestuin die in samenwerking met verschillende partijen van het Cingelplein tot Koningsspelen
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen,
stand komt.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar enthousiaste ou- kunnen de Koningsspelen ook dit jaar niet plaatsvinden zoals we gewend zijn. Toch willen
ders die willen helpen met het onderhoud hiervan.
we deze dag niet ongemerkt voorbij
Wilt u alle partijen hierbij helpen en meewerken aan
laten gaan!
een ontmoetingsplaats tussen jong en oud? Meld u
dan aan via jufcindy@lingelaar.nl Door de huidige maatregelen kunnen
Maar óók zijn we voor onze eigen we deze sportieve feestdag niet
groepsdoorbrekend doen. Alle groepen
tuin om de school heen naar iemand op zoek die hieraan onder- stellen een programma op voor deze
houd wil doen. Hoofdzaak zal het ochtend. Ze hebben een gedeelte van
gras maaien zijn. Uiteraard staat het plein ter beschikking, in de klas kan
hier een kleine vergoeding tege- de groep knutselen of dansen en er is
venover. Bent u of kent u iemand een leuke verrassing voor alle kinderen!
die ons hierbij in het voorjaar en Om met elkaar wel helemaal in de sfeer te komen is
de zomer wil helpen? Dan horen wij het graag! Stuur het natuurlijk wel heel leuk als iedereen zoveel mogelijk in het oranje of in rood, wit, blauw gekleed naar
dan een mailtje naar juflianne@lingelaar.nl
school komt.
De juffen zullen zorgen dat er in de pauze iets lekkers
is, neem je wel zelf je drinken mee?
Net als voorgaande jaren zijn alle kinderen om 11:45
uur uit.
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Centrale Eindtoets groep 8

Kwaliteitscommissie

Vorige week is de kwaliteitscommissie (bestaande uit ouders en leerkrachten) bij elkaar gekomen om de
vragenlijsten te evalueren die in
maart zijn ingevuld door ouders
(groep 1 t/m 8) en leerlingen (groep 5
t/m 8).Wij worden als team ontzettend blij en trots van
deze uitslagen!
Jullie, ouders, hebben ons beoordeeld met een ruim
voldoende op het gebied van kwaliteit van de school,
de veiligheid van de kinderen op school, het optreden
tegen pesten, het pedagogisch handelen, het lesgeven en de ondersteuning voor leerlingen. We hebben
zelfs een goed mogen ontvangen voor de vragen over
het welbevinden van de kinderen op school.
De Grote Rekendag
Vandaag was het bij ons op school Grote Rekendag Uiteraard zijn er voor ons ook een aantal verbeteren alles stond in het teken van rekenen. In alle groe- punten aan het licht gekomen waar we mee aan de
slag zullen gaan op het gebied van de uitstraling van
pen gingen we op rekenreis. De kinderen merkten
hoeveel rekenen er komt de school en de informatie over de dagelijkse gang
van zaken.
kijken bij op reis gaan:
plannen, op tijd zijn, weOok met de uitkomsten van de vragenlijst voor de kinten waar je heen moet,
rekenen met een vreem- deren wij we heel blij mee. Leerlingen voelen zich veide geldsoort, lezen van lig op school. Ze geven de school een ‘’8,4’’ voor zoeen dienstregeling. Het wel de veiligheid op school als voor de vraag of zij het
was een interessante en naar hun zin hebben. Een prachtig cijfer.
In de klas worden de gemiddelde uitkomsten van de
leerzame rekendag!
eigen klas met de kinderen gedeeld. Ze zullen ook
met elkaar een doel stellen voor de komende periode.
Theoretisch verkeersexamen
Bedankt voor alle respons.
Donderdag 8 april hebben de kinderen van groep 8
het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alle leerlingen die het examen gemaakt hebben zijn in één
keer geslaagd.
Groep 7 heeft als oefening aan
het examen meegedaan, ook zij
zouden allemaal geslaagd zijn.
Hierbij willen wij alle leerlingen
feliciteren, met het behalen van
dit onderdeel van het verkeersexamen.
In juni gaat groep 8 laten zien dat zij de theorie ook in
de praktijk kunnen toepassen tijdens het praktisch
verkeersexamen.
In week 16 start de Centrale Eindtoets voor de kinderen van groep 8. Met alle kinderen en hun ouders
zijn in februari adviesgesprekken
gevoerd en is de keuze gemaakt
voor het vervolgonderwijs. Toch
blijft het maken van de toets voor
de kinderen een spannende aangelegenheid. Op school proberen wij
hier zo nuchter mogelijk mee om te
gaan. De Centrale Eindtoets wordt
gehouden op de ochtenden van dinsdag 20 april,
woensdag 21 april en donderdag 22 april. Wij willen
de kinderen van groep 8 veel succes toewensen.

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl

