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Van de directie
Beste ouders,
Ondanks de goede voorbereiding en het harde
werken van de leerlingen hebben we het
landelijke gemiddelde van dit jaar niet gehaald.
Enkele leerlingen hebben boven verwachting
gescoord en hun advies voor het voortgezet
onderwijs wordt samen met de leerkracht, intern
begeleider en ouders heroverwogen. Soms wordt
het advies aangepast en soms in belang van het
kind niet.
In het voorjaar heeft onze stichting Sirius bezoek
gehad van de onderwijsinspectie. De inspectie
heeft de bestuurder gesproken en enkele scholen
bezocht. De inspectie was zeer tevreden.
Scholen die geen bezoek hebben gehad van de
inspectie worden bezocht door auditoren van
onze stichting of van een collega bestuur.
Maandag 20 mei hebben twee auditoren onze
school geïnspecteerd. Deze dames hebben de
groepen bezocht, gesproken met ouders,
leerlingen, leerkrachten, interen begeleiders en
directie. We hebben nog geen rapportage maar
zodra het rapport binnen hebben informeren wij
u over de inhoud van dit rapport.
We zijn bezig om dit schooljaar af te ronden met
een eindfeest, een afscheidsfeest voor groep 8 en
de rapporten.Tegelijk bereiden we ons voor op
het volgend jaar, met het formeren van groepen
en de groepsbezetting door leerkrachten. De
planning van studie- en vakantiedagen is bijna
gereed en daar informeren wij u volgende week
over.
Volgend schooljaar starten we ook met de
herinrichting van de speelpleinen van de groepen
1 t/m 4.

De groepsbezetting voor de laatste weken is nog
een uitdaging, we hebben een aantal collega’s
langdurig ziek en daarvoor is kwalitatief goede
vervanging niet altijd realiseerbaar. Wij werven
op alle manieren maar het heeft nog geen
concreet effect voor de groep 5B.
Jenny Horstink
Wist u dat







op maandag 3 juni start het nieuwe thema
‘vakantie’ in de onderbouw
Citotoetsen starten 3 juni
6 juni Ajax Clinic groep 5 en 6
7 juni Ajax clinic groep 7 en 8
maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag en
zijn de leerlingen vrij
op dinsdag 11 juni hebben we een
Siriusstudiedag en zijn de leerlingen vrij



op vrijdag 14 juni gaan de groepen 3 tm 5
op schoolreis naar Linneaushof en de

groepen 6 en 7 gaan naar Duinrell (
zie bijgevoegde brief)





18 juni ouderavond voor groep 7 A
(uitnodiging volgt)
18 juni ouderavond voorgroep 6 B
(uitnodiging volgt)
21 juni Schoolreisje groep 1-2
24 en 25 juni studiedagen, leerlingen zijn
vrij

Schoolorganisatie
Verteltassen
Zoals de Engelsen het mooi kunnen zeggen: ‘It
needs hands and heads and hearts to do it’.
Het loopt lekker met de verteltassen, maar we
hebben meer leuke plannen dan mensen om ze
uit te voeren! Tassen moeten nu eenmaal worden
bedacht, gemaakt, uitgeleend, gecontroleerd en
zo nodig hersteld. Gelukkig meldt zich af en toe
iemand die het leuk vindt om te helpen, maar
anderen krijgen het te druk en komen daarom
minder. Echt, we zoeken geen schapen met vijf
poten, iedereen is welkom.
Over leuke plannen gesproken, er is een plan om
voor het voorlezen op school een heuse
verteltent te maken. Dat kan nu we meedoen in
een project van het Kenniscentrum Verteltassen.
Onderdeel van dat project is ook een cursus,
voor ouders om het voorlezen nog leuker te
maken. Verder hebben we plannen voor
verteltassen over de verschillende landen waar
kinderen van onze school vandaan komen. Zijn er
ouders die ons daarbij kunnen helpen?

Hoe vindt u ons nieuwe affiche?
Nieuws uit de groepen
Taaltrip geschiedenis van de binnenstad.
We zaten in de metro en we waren in groepjes
verdeeld van 5 en 6 kinderen. In het centrum is
een enorm weeshuis, naast het weeshuis is een
museum en daar staat de grote reken reus. In het
museum zit een foto van Johan Cruijff. We
speelden op de binnenplaats met ze allen.

Groep 5 in de binnenstad met Taaltrip.
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We gingen naar de dam in het centrum we zagen
het monument , het monument is een
bezienswaardigheid. We zagen de
amsterdammertjes langs de gracht en het wapen
heeft drie kruisjes. We zagen kinderkopjes op de
grond bij de dam we zagen het paleis. We zagen
een enge maskerman. We hebben een groepsfoto
gemaakt en er waren heel veel toeristen op de
dam en heel veel duiven op de dam. En we gingen
door een hele smalle steeg. We hadden gidsen en
in Amsterdam zijn heel veel gevel huizen.
Jordan en Disin groep 5a
OBA
Maandagochtend 27 mei zijn de groepen 4 naar
de OBA geweest. Zij hebben daar gespeeld met
woorden en rijm. Gedichtjes bij het juiste plaatje
gezocht, een elfje gemaakt over een dier en een
eigen gedicht gemaakt met bestaande zinnen. Het
was een leuke en leerzame ochtend.

De kleuren groen, geel en rood worden tijdens
deze periode extra benadrukt. In de klas kunnen
de kinderen samen verschillende rollen spelen,
zoals een machinist, een buschauffeur, een
conducteur en een politie agent. In de bus wordt
ook het liedje “De wielen van de bus” gezongen.
Dit zorgt voor veel gezelligheid in de klas.

Groepen 4 bij de OBA
Verkeer bij de Gaasperplasjes
Bij de Gaasperplasjes zijn wij nu bezig met het
thema “verkeer”. De kinderen maken kennis met
de verschillende voertuigen, verkeersborden en
stoplichten.
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