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Sportieve Koningsspelen

Het was niet erg warm, maar de kinderen hebben het niet echt koud gehad!
Overal waar je keek, of het nu op de sportvelden was bij groep 7 en 8, bij het
Tempoveld bij de groepen 3 t/m 6, of bij de kleuters op het schoolplein en in de
school: iedereen was enthousiast bezig met allerlei spelletjes.
Groepjes peuters van Shezaf en Junis sportten en speelden lekker mee in de
ochtend op het plein en in de speelzaal! Wat leuk dat jullie er waren!
Tussen de middag stond er een lekkere (koninklijke) lunch klaar, kortom: het was
een geslaagde dag! Alle ouders die hebben geholpen: heel erg hartelijk bedankt!
Route 8
Voor het eerst hebben de kinderen van groep 8 de nieuwe
Eindtoets Route 8 gemaakt. Het programma van Route 8 past
zich aan de gegeven antwoorden van de kinderen aan.
Zo krijgen de kinderen een toets die past bij hun niveau.
Hoe lang een kind er over doet, is niet belangrijk tijdens
deze toets.
Nu is het wachten op de uitslag! Best spannend, hoewel alle
kinderen al bij het Voortgezet Onderwijs zijn aangemeld.
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen,
vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling.
Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze
terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017
weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie
worden gedownload.
Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje
en een interactieve challenge beschikbaar.

Creatieve workshops

De laatste ronde creatieve workshops is vorige week afgesloten. In de huiskamer
zijn van een aantal groepen de resultaten tentoongesteld. We kunnen terugkijken
op twee rondes vol creativiteit en enthousiasme! Alle worskhopgevers willen wij
heel erg hartelijk bedanken! Het was super!
Goed Gedaan
Het thema in de weken na de meivakantie is: ‘Vrienden’. Met je
vrienden beleef je leuke dingen, maar ruzies horen er ook bij. Hoe ga
je hier mee om? De ouderbrief kunt u 19 mei verwachten.

Kind op Maandag
De Bijbelverhalen gaan in de week van 8 mei over:
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24
en in de week van 15 mei over:
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17
Jarigen
25 april
29 april
4 mei
9 mei
11 mei

Abel Hoogendoorn
Indy van Rangelrooij
Lukas Walvis
Sara de Nijs
Leon Tiernego

Belangrijke data
Ma. 24 april t/m vr. 5 mei
Ma. 22 mei t/m wo. 24 mei
Do. 25 mei en vr. 26 mei
Ma. 5 juni
Di. 6 juni
Vr. 9 juni
Di. 20 juni
Ma. 3 juli
Di. 4 juli
Vr. 7 juli

5
5
3
2b
2b

-Meivakantie.
-Groep 8 gaat op schoolkamp.
-Vrij i.v.m. Hemelvaart
-2e Pinksterdag – vrij.
-Groep 3 t/m 7 op schoolreis. Groepen 1/2a en b
kleuterfeest op school.
-Mappen gaan mee naar huis.
-Studiedag team. Groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
-Rapport ophalen.
-Afscheidsmusical groep 8.
-12.00 uur start van de zomervak. t/m zo. 20 aug

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 12 mei 2017

