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Dinsdag 12 juni: Tafeldiplomadag
Dinsdag 12 juni: 20.00-21.30 uur MR vergadering locatie Vitruviusweg (wordt
mogelijk verplaatst naar een latere datum)
Vrijdag 15 juni: Alle kinderen vrij, voor alle teamleden studiedag
Vrijdag 15 juni: Suikerfeest
Zondag 17 juni: Korfbaltoernooi voor kinderen die zich hebben opgegeven

Noteer alvast in uw agenda:
Dank-Je-Wel ochtenden
Woensdag 27 juni 9.00 – ong. 10.30 uur Vitruviusweg
Donderdag 28 juni 9.00- ong. 10.00 uur Elegaststraat

Activiteiten
Juf Riet gaat met pensioen!
Tijdens de Dank-Je-Wel ochtend op de Vitruviusweg
nemen we samen met kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s) afscheid van juf Riet Methorst.
Juf Riet heeft bijna 40 jaar met heel veel plezier, inzet
en deskundigheid gewerkt in het onderwijs.
 Wanneer? Woensdag 27 juni, 9.00 – ong.
10.30 uur
 Cadeau? Wij vragen aan alle kinderen een
kleine financiële vrijwillige bijdrage
 Deze bijdrage kan ingeleverd worden bij de
eigen leerkracht van uw kind(eren)
 Van deze bijdrage wordt een cadeau ‘van de
kinderen’ gekocht.
 Dit cadeau zal tijdens de Dank-Je-Wel ochtend worden gegeven.
 Tijdens deze ochtend bedanken we u als ouder(s)/verzorger(s) voor alle hulp in het
afgelopen schooljaar en dit jaar ook juf Riet.

Schoolkorfbaltoernooi
Volgende week, zondag 17 juni, is het schoolkorfbal landentoernooi. Dit toernooi wordt
gehouden van ongeveer 9.30 tot 16.00 uur, op de velden van PSV-korfbal op sportcomplex ‘t
Bokt aan de Eindhovenseweg 41. Dit is bij de velden van voetbalvereniging Unitas, bij de
rotonde richting Son. We nemen met twee teams deel:
Korenaar 5/6
(U11)
Cynthia van de Brink
Husam Abagri
Britt van de Brink
Linda van Dun

Korenaar 7/8
(U13)
Richard van Aken
Aleyna Sahin
Iris van Aken
Lenka Broekx

Keanu Petalo
Joshua Cornelissen

Bram Bijsterveld
Yaron Hoeks

Hopelijk mogen de korfballers op veel support rekenen!
(sportcommissie - Fons)

Schaaktoernooi
Woensdag 30 mei is op onze school aan de Elegaststraat een schaaktoernooi gehouden.
Onze school speelde met 6 spelers tegen 6 spelers van bs. ’t Schrijverke uit Mierlo.
Daar wij niet over al onze sterke spelers konden beschikken werd het een overwinning voor 't
Schrijverke.
Het was voor alle spelers een leuk en leerzaam toernooi en voor herhaling vatbaar.
En iedere speler kreeg aan het eind van het toernooi een mooi prijsje.
Weer een geslaagd toernooi.
Meneer Mario Adriaans.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 12 juni 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.
Dinsdag 26 juni: Gezamenlijke afsluiting van het voorleeshalfuurtje met uitreiking
Oorkonde!
Ennnn…. Voor een aantal trouwe bezoekers van het voorleeshalfuurtje: kies je eigen
(voor)leesboek. Oma Ingrid en tante Ria kunnen je morgen vertellen of jij hiervoor in
aanmerking komt of dat je nog even verder moet ‘sparen’
Het voorleeshalfuurtje van dinsdag 19 juni gaat niet door in verband met het jaarlijkse
schoolreisje.

Waar zijn wij als school mee bezig
Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Ook dit jaar was het weer een hele puzzel om een goede groepsverdeling + verdeling
leerkrachten te maken. Mede omdat er ook dit jaar weer een aantal personele veranderingen
zijn.
 Een aantal leerkrachten gaat minder werken. Denk hierbij aan het opnemen van
ouderschapsverlof of de wens om minder dagen te werken
 We nemen van 2 collega’s afscheid. Juf Riet omdat zij met ingang van het nieuwe
schooljaar met pensioen gaat en van meneer Carstian omdat hij een nieuwe baan
heeft als techniekdocent aan het Vakcollege te Eindhoven
 Vanwege bovenstaande zaken hadden we dan ook een aantal vacatures op onze
school. In de loop van deze week verwachten we de sollicitatieprocedures succesvol
af te ronden
 Wij hopen u vrijdag 22 juni of uiterlijk maandag 25 juni te kunnen berichten over de
groepsindeling en de leerkracht(en) van uw kind(eren)

Jaarrooster 2018-2019
Let op, aanpassing:
Donderdag 18 april geen verkort lesrooster.
's morgens is er nog de Cito eindtoets.
's middags een Paasviering.
Vrijdag 12 april verkort lesrooster, dan zijn landelijk nl de koningsspelen gepland.
Correct overzicht: Vakantiedagen, studiedagen en vrije dagen groepen 1-2.
Vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag / Pasen en Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinkstervakantie:
Zomervakantie:
Verkort lesrooster:
Do 20-12-2018
Vrij 01-03-2019
Do 12-04-2018
Ma 01-07-2019
Di 02-07-2019
Studiedagen:
vr 07-09-2018
Ma 22-10-2018 ( aan de
herfstvakantie)
do 06-12-2018
ma 04-02-2019
di 11-06-2019 ( aan Pinksteren)
Wo 12 -06-2019 ( aan Pinksteren)
wo 03-07-2019 i.v.m.verhuizing
do 04-07-2019 i.v.m verhuizing
Vrij 05-07-2019 teamdag

Ma 15-10-2018 t/m ma 22-10-2018
Vr 21-12-2018 t/m vr 04-01-2019
Ma 04-03-2019 t/m vr 08-03-2019
Vr 19-04-2019 t/m vrij 03-05-2019
Do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019
Ma 10-06-2019 t/m wo 12-06-2019
Ma 08-07-2019 t/m vr 16-08-2019

Vrije dagen groep 1 en 2:
vrijdag24 aug
vrijdag 21 sept
vrijdag 5 okt
vrijdag 2 nov
vrijdag 23 nov
vrijdag 14 dec
vrijdag 18 jan
vrijdag 1 febr
vrijdag 22 febr
vrijdag 22 mrt
vrijdag 5 apr
vrijdag 17 mei

Uitslag Cito-eindtoets
Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 april hebben de leerlingen van de groepen 8 weer de Citoeindtoets basisonderwijs gemaakt.
De toets bestaat uit 200 vragen verdeeld over 2 onderdelen namelijk taal en rekenen.
Het aantal goed gemaakte opgaven wordt omgezet in een standaardscore.
Deze standaardscore ligt tussen 500 en 550.
Binnen deze scores liggen alle niveaus voor het voortgezet onderwijs.
De gemiddelde ongecorrigeerde score van onze school is dit schooljaar 537,1.
Omdat onze school 22% gewichtenleerlingen heeft, vallen wij volgens de inspectienormen in
schoolgroep 22.
Dit betekent dat wij als school minimaal moeten scoren tussen 531,8 en 535,8.
Ligt je gemiddelde score onder 531,8 dan scoor je bij de inspectie een onvoldoende.
Ligt je gemiddelde score tussen 531,8 en 535,8 dan scoor je bij de inspectie een voldoende.
Ligt je gemiddelde score boven 535,8 dan scoor je bij de inspectie een goed.
Onze score van 537,1 scoort dus boven de gestelde bovengrens en wordt gewaardeerd met
goed.
Het landelijk gemiddelde voor, met ons, vergelijkbare scholen ligt op 533,8.
Het landelijk gemiddelde van alle scholen lag dit schooljaar op 535,6.
We zitten daar dus ook behoorlijk boven.
We kunnen dit schooljaar zeggen dat de leerlingen erg goed hebben gescoord.
We zijn als school dan ook heel trots op iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan
de ontwikkeling van deze kinderen en aan het behalen van deze scores. In het bijzonder op
onze leerlingen van groep 8.

Terugblik op 5 juni; start nieuwbouw en kick off talentprogramma
Zoals u in eerdere bulletins heeft kunnen lezen was er afgelopen dinsdag een feestelijke dag
op school. Met alle kinderen, ouders, personeelsleden en genodigden hebben wij de
nieuwbouw van de school officieel geopend. Ook hebben alle kinderen een wens op een
steen achter kunnen laten voor de nieuwe school.
Daarna stond op de Elegaststraat alles klaar voor een gezellige middag, waar de kinderen
zich vermaakt hebben met verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn onderdeel van het
naschoolse aanbod, dat volgend schooljaar geboden gaat worden. In het kort komt het er op
neer dat alle kinderen zich volgend schooljaar op kunnen geven voor taal-, sport-,

wetenschap en techniek en creatieve activiteiten. Deze worden voor verschillende leeftijden
op verschillende momenten verzorgd. Tegen een kleine vergoeding (€1,- tot €1,50 per les)
mogen de kinderen steeds een aantal weken deelnemen aan een gekozen activiteit. Dit het
gehele schooljaar. De Radboud Universiteit participeert, door het uitvoeren van onderzoek,
in dit naschoolse aanbod.
Wij kijken terug op een gezellige en geslaagde middag en hopen volgend schooljaar op veel
aanmelding. Ook via deze weg willen wij graag alle organisaties, ouders/verzorgers en
stagiaires bedanken voor hun hulp en inzet!

Externen

