
Op maandag 6 mei zijn we gestart 

met het thema kunst. Bij de geza-

menlijke opening kregen alle kin-

deren een schilderij van een kun-

stenaar, en na even puzzelen was 

bekend welke kunstenaar centraal 

zou staan in de groepen.  

In alle klassen zien we nu al mooie 

kunstwerken ontstaan. Maar er 

wordt niet alleen kunst gemaakt 

en bekeken, er wordt ook gerekend 

met Mondriaan en taal geoefend 

met Dali.  

 

We willen u graag uitnodigen voor 

de afsluiting op vrijdag 24 mei. Om 

14.45u wordt er in de klas van uw 

kind verteld over alle kunstwerken 

die daar te zien zijn. Daarna kunt 

u samen met uw kind in alle an-

dere lokalen gaan kijken.  

Hopelijk zien we u in Museum 

De Meridiaan! 

Interessante  

Data: 

 Di 21 mei: over de drempel 

 Vr 24 mei 14.45-15.15 uur:    

Museum De Meridiaan open voor 

alle ouders 

 Week  van 27 mei: vrije week voor 

alle kinderen 

 Ma 3 juni: start nieuwe directeur, 

koffie in speellokaal 

 Week van 3 , 10 en 17 juni: toet-

sen voor groep 1 t/m 7 

 17 juni: schoolreisje alle groepen. 

 

N i e u w s b r i e f  

  

N u m m e r  8  

 

M e i  2 0 1 9  

samen vertrouwen plezier lef 

Museum ‘De Meridiaan’ opent zijn deuren op 24 mei 

Erna Broekman is gestart 

als interim IB-er. Zij is de 

komende periode op de volgende 

dagen aanwezig: 

Ma 20 mei 

Di 21 mei 

Wo 22 mei 

Ma 3 juni 

Di 4 juni 

Di 11 juni 

Wo 12 juni. 

U kunt Erna bereiken per mail: 

ebroekman@bww-

onderwijsadvies.nl 

Marianne van Zalingen 

start op maandag 3 juni als 

nieuwe directeur.  

Komt u die dag ook kennis met 

haar maken? We starten om 

8.45 uur met een kopje koffie in 

de kleutergymzaal. Gezellig als 

u erbij bent! 
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Komende week krijgen alle kinderen in groep 8 de uitslag 

van de cito eindtoets mee naar huis. Bijna alle kinderen 

hebben naar verwachting gescoord; de uitslag past bij hun 

uitstroomniveau naar het voortgezet. onderwijs  

De gemiddelde score voor onze school ligt een stuk lager 

dan het landelijk gemiddelde. Dat vinden we natuurlijk 

jammer, maar het beeld past bij de verwachting. 

We zijn alweer druk bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar.  

In juni en juli kunt u informatie 

verwachten over de verdeling van 

leerkrachten over groepen, evenals het 

nieuwe vakantierooster en de planning van 

studiedagen en andere vrije dagen. 

Tijd voor een frisse uitstraling! 

Er ligt een plan voor een interne opknapbeurt van het 

schoolgebouw. Met name de entrees en 

gemeenschappelijke  ruimtes worden in een mooi nieuw 

jasje gestoken. Dit zal in de zomervakantie gebeuren.  

 

Bovendien is er een nieuw school-logo in de maak. 

Binnenkort presenteren we dit aan u, samen met de 

herinrichtingsplannen. 

In de week van  juni start de laatste 

toetsperiode van dit schooljaar. In de 

groepen 1 t/m 7 worden cito toetsen of 

andere niet-methodetoetsen afgenomen. De 

toetsen worden verdeeld over twee en halve 

week.  

 

Het resultaat ziet u in 

het rapport, begin juli. 

Als er opvallende 

zaken zijn, dan wordt 

dit uiteraard eerder 

met u besproken. 

In alle groepen zijn we bezig met Taakspel.  

Dit ‘spel’ spelen we dagelijks om gewenst gedrag te 

stimuleren. En dat heeft een positieve invloed op de sfeer 

in de klas en de rust tijdens het werken. 

 

Benieuwd naar Taakspel? Kom dan naar de over-de-

drempel-dag op dinsdag 21 mei. Dan wordt in alle 

groepen uitleg gegeven en doen we voor hoe het werkt. 

Jeeeeeeejjj!! 

We gaan op schoolreisje!  

 

Op 17 juni gaan we met de hele 

school op stap. Waarheen, dat is 

nog een verrassing.  

Informatie over de kosten volgt 

snel.  

 

We hebben er nu al zin in! 


