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Belangrijke data
20-21 april
23 april
26 april
27 april
3-14 mei

Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Koningsdag (alle kinderen zijn vrij)
Meivakantie

Corona
Ondanks dat we met elkaar zoveel mogelijk doen om de risico’s op besmettingen met Covid-19 te
voorkomen, heeft het virus deze week toch Rapenland bereikt. De kinderen en leerkrachten van groep
1/2D en groep 5A zijn na afstemming met de GGD in quarantaine gegaan. We realiseren ons met
elkaar maar al te goed welke impact dit voor iedereen heeft.
We hopen dat iedereen de kracht en moed heeft zich te blijven houden aan de Corona-maatregelen;
we hebben dat met elkaar het afgelopen jaar zo goed gedaan!

Eindtoets groep 8
De IEP eindtoets is voor de leerlingen van groep 8 een bijzonder moment, het hoort bij de afronding
van de gehele basisschoolperiode. De afname vindt plaats op dinsdag 20 en woensdag 21 april. De
leerlingen van de groepen 8 hebben hard gewerkt en veel geleerd in de afgelopen jaren.
Alle leerlingen gaan op hun eigen manier laten zien wat ze in hun mars hebben. Wij zijn nu al heel
trots op al onze groep-achters en wensen ze alvast heel veel succes.

Met vriendelijke groet, Rosalie & Mariska
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Koningsspelen
Op vrijdag 23 april worden in heel Nederland weer de
Koningsspelen georganiseerd. Natuurlijk doen wij hier op
school ook aan mee. Dit jaar op een iets andere manier dan
voorgaande jaren. Dit jaar zullen drie klassen tegelijk met
drie verschillende activiteiten bezig zijn. Zo komt er een
grote stormbaan waar de leerlingen overheen gaan
stormen, gaan leerlingen zoveel mogelijk punten bij elkaar
frisbeeën en zullen ze tegen elkaar strijden om koning te
worden van het spel ‘Kingen’. Na het sporten zullen
kinderen nog meer leuke dingen doen die met koningsdag
en sport te maken hebben in de eigen klas.

Uitnodiging Onlinebijeenkomst voor ouders.
Maandag 17 mei 10.30-11.30 uur.
Thema van de bijeenkomst:
Taalontwikkeling van kinderen in de
leeftijd van 0-6 jaar.
Aanmelden kan via de link onderaan
de uitnodiging.
Het is een wonder hoe kinderen
zoiets ingewikkelds als een taal leren.
Het lijkt vanzelf te gaan, het willen communiceren, het nabootsen van klanken, woordjes, zinnen…
Toch kunnen ouders veel doen om hun kind te helpen bij hun taalontwikkeling en een goede start op
school te maken.
Klik op de onderstaande link om je aan te melden.
Aanmeldformulier Themabijeenkomst Taalontwikkeling
Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met:
Marianne Prins: 06 51015876 m.prins@lumenswerkt.nl
Laila Bouayachi:06 20478620 l.bouayachi@lumenswerkt.nl
Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.
Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)
Met Vriendelijk groet, Hacer Ural
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Ramadan

Hartelijke groet, Maartje en Martijn

