agenda
do. 5 april
ma. 16 april
di. 17 t/m do. 19 april
wo. 18 april
vr. 20 april
vr. 27 april t/m vr. 11 mei
vr. 18 mei
ma. 21 mei
di. 22 mei
wo. 23 mei
do. 31 mei
do. 31 mei
di. 12 t/m vr. 15 juni

- theoretisch verkeersexamen groep 7
(pt. 9)
- bezoek repetitieruimte Viribus Unitis groep 5 en 6 (pt. 7)
- Centrale Eindtoets groep 8
(pt. 3)
- schoolvoetbal jongens gr. 3/4 en meisjes gr. 3/6
- koningsspelen
(pt. 1)
- meivakantie
(pt. 10)
- bezoek schouwburg Amstelveen groep 5 en 6
(pt. 7)
- Tweede Pinksterdag
(pt. 10)
- infoavond groep 7
(pt. 5)
- podiumfeest
(pt. 4)
- schoolreis groep 1, 2 en 3
(pt. 6)
- PEN nr. 273
- avondvierdaagse
(pt. 11)

belangrijk
wo. 18 april
do. 31 mei

- alle groepen
- groep 1, 2 en 3

- bord, beker en bestek mee t.b.v. ontbijt koningsspelen
- lunchpakket mee tijdens schoolreis

Beste ouders,
Ouderbetrokkenheid
Bij de laatste rapportgesprekken heeft
u wellicht adviezen of tips gekregen
om met uw kind ook thuis over het
leren op school in gesprek te gaan.
Misschien is gevraagd om dingen in relatie tot de ontwikkeling op school te ondernemen, om nog - meer bij het onderwijs aan uw kind betrokken te zijn.
Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwijs. Een algemene
omschrijving van ouderbetrokkenheid is: ‘Alle vormen van belangstellende betrokkenheid van
de ouders bij de begeleiding van hun eigen kind, bij de groep waarin hun kind zit en bij de school
als geheel’ (De Wit 2002, in Kalthoff, 2011).
Volgens de landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs CPS is er sprake van
ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk
voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen (Vries, 2010).
Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het gezamenlijke doel van ons als
opvoeders: een goede (school)ontwikkeling van kinderen. In Nederlands onderzoek is een
positieve invloed aangetoond van ouderbetrokkenheid op de cognitieve ontwikkeling en
taalprestaties van kinderen.
Ook uit meerdere andere onderzoeken blijkt dat ouderbetrokkenheid thuis effect heeft op het
leren en daarmee op de ontwikkeling van kinderen.

Bij ouderbetrokkenheid kun je denken aan:
❏ samen lezen
❏ helpen bij huiswerk
❏ praten over school
❏ bezoek aan de bibliotheek
❏ het doen van educatieve spelletjes met cijfers en letters
❏ rijmen en zingen
Hoe? Dat zit in kleine, alledaagse dingen: https://www.youtube.com/watch?v=v4f6pvEv388
Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis, maar er vindt ook een deel op school plaats. Juist het
gesprek tussen ouders en leerkrachten vinden wij zeer waardevol, laten we we elkaar blijven(d)
ontmoeten!
Groep 4
En dan nog een bericht over groep 4: na de meivakantie komt juf Stefanie terug van haar
zwangerschapsverlof. Ze neemt wel ouderschapsverlof op. Concreet betekent dit dat Stefanie
op maandag, dinsdag en woensdag weer in de groep zal zijn. Voor de donderdag en vrijdag
hebben we waarschijnlijk intern een mooie oplossing tot aan de zomervakantie.
Juf Lianne gaat na de meivakantie werken op OBS de Zuidooster in Aalsmeer. Lianne, alvast
enorm bedankt voor je fijne werk in groep 4 en we wensen je een mooie tijd op De Zuidooster!
Het duurt nog even, maar ik wens ons allemaal alvast een mooie meivakantie!
Vriendelijke groeten, Gerko Kuiper

1.

koningsspelen

Vrijdagochtend 20 april staat in het teken van de koningsspelen: een sportief Oranjefeest voor
alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied. Het doel van deze
spelen is om kinderen te laten zien hoe belangrijk en leuk het is om te bewegen! De
Hoflandschool en De Eendracht hebben een gezamenlijk programma:
08.30 uur
08.45 - 09.15 uur
09.30 - 09.45 uur
09.45 - 10.00 uur
10.00 - 11.30 uur
11.45 - 12.00 uur

Alle kinderen gaan naar binnen, naar hun eigen lokaal
Ontbijt
Gezamenlijke opening op het schoolplein (dans en lied)
Per groep naar locatie voor activiteiten
Uitvoering van de sporten
Afsluiting in het eigen lokaal

De afzonderlijke locaties en tijden zijn als volgt:
Groep
Onderdeel
Locatie
Groep 1-2
Dans
Speelzaal
Groep 3
Korfbal
Gymzaal (bij mooi weer buiten)
Groep 4
Streetdance
Schakelklas
Groep 5
Taekwondo
BSO Eendracht (bij mooi weer buiten)
Groep 6
Tennis
Tennisschool Dr. J. van der Haarlaan
Groep 7
Zwemmen
Veenweidebad
Groep 8
Bowlen
Bowlingbaan

LET OP: Eenmalig zijn alle groepen deze ochtend om 12.00 uur vrij!
De kinderen mogen deze ochtend, als zij het leuk vinden, in het ORANJE gekleed naar school!
Wij wensen alle kinderen fijne en sportieve koningsspelen toe.
Wilt u uw kind woensdag 18 april in een plastic tas met naam een bord, beker en bestek
meegeven?

2.

vakantierooster schooljaar 2018 - 2019

In het nieuwe schooljaar zijn de vakanties/vrije dagen voor onze school als volgt (eventuele
wijzigingen voorbehouden):
Start schooljaar
:
maandag 27 augustus 2018
Herfstvakantie
:
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie
:
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
:
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
Paasvakantie
:
vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie
:
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart, extra ingeroosterde vrije dagen
en Tweede Pinksterdag
:
donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni 2019
Zomervakantie
:
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019
In de loop van het jaar wordt nog een studiedag gepland.
Zodra de datum bekend is zullen wij u dit laten weten.

3.

groep 8

Centrale Eindtoets
Volgende week, de ochtenden van dinsdag 17, woensdag 18
en
donderdag 19 april, wordt landelijk in groep 8 op de meeste
basisscholen de Centrale Eindtoets afgenomen.
De uitslag van deze toets moet worden beschouwd als een evaluatie van 8 jaren basisonderwijs
en dient ter ondersteuning van het reeds afgegeven schooladvies.
Wij wensen de jongens en meisjes van groep 8 alvast heel veel succes!
EHBO
In groep 8 wordt van start gegaan met de EHBO-lessen. De kinderen leren de grondbeginselen
van medische hulp, o.m. hoe zij een mitella moeten aanleggen, hoe een vinger of hand
verbonden moet worden, de manier waarop een patiënt in stabiele zijligging gelegd moet
worden, de Heimlich-greep etc.
Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Wanneer de leerlingen voor
beide onderdelen slagen, ontvangen zij een EHBO-diploma.
Overlevingszwemmen
De cursus overlevingszwemmen in groep 8 zal ook dit schooljaar plaatsvinden.
De cursus bestaat uit 10 lessen in het Veenweidebad, waarin zij onder meer leren wakduiken,
met kleding aan zwemmen en hoe de kinderen zichzelf in veiligheid kunnen brengen nadat zij
met een bootje zijn omgeslagen. Ook deze cursus wordt afgesloten met een certificaat.
Schoolkamp
Van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juni is groep 8 op schoolkamp naar Texel. De ouders van de
leerlingen in groep 8 ontvangen binnenkort nadere informatie.

4.

podiumfeest

Op woensdag 23 mei verzorgen de groepen 3, 5 en 7 een klassikaal optreden tijdens het
halfjaarlijkse podiumfeest in de sporthal. Leerlingen uit de groepen 4, 6 en 8 kunnen individuele
optredens en optredens in kleine groepjes doen.
Het feest is van ca. 11.10 tot 11.50 uur. Ouders, opa’s en oma’s van de kinderen in deze groepen
zijn van harte welkom om naar de voorstelling te komen kijken! De deuren gaan ongeveer 10
minuten voor aanvang open.

5.

infoavond groep 7

Op dinsdag 22 mei is er voor de ouders van leerlingen in groep 7 een informatieavond. Tijdens
de algemene infoavond worden de verschillende types en niveaus van voortgezet onderwijs
uiteengezet.
Er zal een korte presentatie houden worden en er is ruimte voor het stellen van algemene
vragen over de overgang naar het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt hier volgend
schooljaar uiteraard nog meer in detail op ingegaan.
De ouders van leerlingen in groep 7 ontvangen nog een uitnodiging voor deze avond. Het is
zeker raadzaam om te komen, met name als het uw eerste kind is dat momenteel in groep 7 zit.

6.

schoolreis groep 1, 2 en 3 op donderdag 31 mei

Op donderdag 31 mei gaan de kleuters en groep 3 naar de Linnaeushof in Bennebroek.
Wij verwachten de kinderen op de normale tijd in de klas. De leerkrachten lopen met de
kinderen naar de bus bus, die om 09.00 uur zal vertrekken.
Geeft u uw kind a.u.b. een tussendoortje en lunchpakket mee (bij warm weer graag een extra
beker of flesje drinken). Om 15.15 uur verwachten wij de bus weer terug aan de Rozenobel.
Wij hopen op een zonnige en gezellige dag in de Linnaeushof!

7.

groepen 5 en 6: orkestproject De Vuurvogel

Groep 5 en 6 werken op dit moment aan het orkestproject De Vuurvogel. Dit is een project in
het cultuurprogramma van Kunst Centraal. In dit muziekproject staat de kennismaking met de
plaatselijke muziekvereniging en met de instrumenten van het blaasorkest centraal.
De leerlingen van groep 5 en 6 gaan op maandag 16 april naar de repetitieruimte van Viribus
Unitis aan de Bozenhoven 156 in Mijdrecht. Groep 5 gaat van 09.50 - 10.50 uur en groep 6 van
11.00 - 12.00 uur. Het zou kunnen zijn dat de kinderen van groep 6 die dag iets later dan 12.00
uur uit school komen.
Op vrijdag 18 mei van 11.00 - 12.00 uur gaan de leerlingen naar een concert van fanfare orkest
Viribus Unitis uit Wilnis. Dit concert vindt plaats in de schouwburg van Amstelveen.

8.

lezen in de meivakantie

De leesthermometer in de groepen 3 en 4
In de kerstvakantie hebben we u al gevraagd uw zoon of dochter te stimuleren, ook tijdens de
vakantie, te blijven lezen! Dit is een groot succes geworden en de leerkrachten van groep 3 en 4
willen deze actie graag herhalen tijdens de meivakantie. Hiervoor vragen wij wederom uw hulp.
Vanuit school krijgen de leerlingen een boek mee om thuis te lezen, maar zou u uw kind nog
extra willen helpen door bijvoorbeeld een keer in de vakantie naar de openbare bibliotheek te
gaan? De leerkrachten hopen weer zo’n goede score aan gelezen boeken te zien.

Om de titels te noteren krijgen de leerlingen een ‘leeslijst’ mee naar huis.
Het is van grote waarde dat de kinderen blijven lezen en geen terugval krijgen in hun
leesvaardigheid na veertien dagen vakantie. Helpt u weer mee?

9.

verkeersexamen groep 7

Op donderdag 5 april hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen
afgelegd. De datum van het praktisch verkeersexamen is bij het maken van deze nieuwsbrief
nog niet bekend.
Hoe het examen verloopt: De leerlingen fietsen door Mijdrecht en op verschillende punten
zullen er beoordelaars staan om de kinderen te controleren. Als zij de route volgens de
verkeersregels afleggen, slagen zij voor het praktisch verkeersexamen. Binnenkort krijgen de
kinderen de route mee, zodat deze tijdens de vakantie alvast geoefend kan worden.
Voor het praktisch verkeersexamen worden er bepaalde eisen aan de fiets van uw kind gesteld.
Een checklist kunt u vinden aan de achterzijde van het routeblad. Wij vragen u samen met uw
kind zijn/haar fiets aan de hand van deze checklist te controleren en eventuele gebreken tijdig
te herstellen.

10.

meivakantie en Pinksteren

Vanwege de meivakantie zijn alle leerlingen donderdag 26 april om 15.00 uur vrij. Maandag 14
mei verwachten wij hen weer terug op school.
Tweede Pinksterdag valt dit jaar op 21 mei; om die reden zijn alle leerlingen deze bewuste
maandag vrij.

11.

avondvierdaagse

De ouderraad nodigt u en uw kinderen namens onze school uit voor de avondvierdaagse, die dit
jaar gelopen wordt op de avonden van dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni. Vanmiddag is aan alle
leerlingen in groep 1 t/m 4 een brief met nadere informatie en opgavestrook meegegeven.
Heeft u kinderen in de groepen 5 t/m 8, dan kunnen ook zij zich - MET ouder - opgeven voor de
avondvierdaagse!

jarige leerlingen (tot de volgende PEN)
15 april
21 april
23 april
24 april
28 april
2 mei
8 mei
9 mei
14 mei
28 mei
31 mei

Ismael, groep 7
Florinde, groep 3
Charlie, groep 7
Adam, groep 5; Jamayro, groep 6
Stacey, groep 5
Adnane, groep 6
Stef, groep 8
Sam, groep 4; Quinten, groep 7
Subin, groep 7
Liazid, groep 8
Yassir, groep 8

