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Week van de 1ste rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
8.30-9.30 uur Ouderbijeenkomst
Verkeersplein, Muzieklokaal

Beste ouders,
Deze week zijn dan bijna alle toetsen afgerond. Bijna.....want we hadden deze week te maken met
een enorme griepgolf onder de leerlingen!
Groep 3/4 en later groep 5 werden hele kleine klasjes zo....
En ja, zieke kinderen kun je niet toetsen, dus dat werk blijft liggen tot ze langzamerhand allemaal
weer terugkeren op school. Voor alle kinderen die nog wel ziek zijn (en die ook vandaag weer door
hun mama's zijn opgehaald....) veeel beterschap van ons allemaal!
De leerlingenraad was wel compleet en deelde vandaag aan de groepen 6, 7 en 8 nieuwe muizen uit.
Die muizen hebben zij zelf geregeld! In een van de vorige vergaderingen hebben zij namelijk
overtuigend naar voren gebracht dat nieuwe muizen héél hard nodig zijn! En vandaag mochten ze de
nieuwe muizen zelf gaan uitdelen aan hun medeleerlingen. Die waren op hun beurt blij met de muizen
en trots op de leerlingenraad die dat voor elkaar gekregen heeft!

Fijn weekend.
Met hartelijke groet, Cissy Merison
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Nieuws uit groep 5

Urban dance
De NSA Urban dance is heel erg leuk.
De juf heet Acha. We moesten de juf na doen met dansen op muziek. We
begonnen met een warming up met een klein dansje. Daarna deden we een
spel waarbij je je naam moest zeggen en een dansje doen.Ook deden we
een beetje yoga.
Het was allemaal super leuk en op sommige momenten was het zelfs grappig
en een beetje spannend. We deden aan het einde van de les de stop dance.
De volgende les wordt vast en zeker ook leuk.
Het was super cool!
Groep 5: Amina, Dayron, Mahi-noor, Nabil, Selin, Fatoumata,Ouissal, Henny

Nieuws uit groep 6/7B

CITO
Deze week hebben de kinderen de laatste CITO toetsen gemaakt. Het was best spannend en ze
hebben hun uiterste best gedaan om het zo goed mogelijk te maken. Dit is een mooi moment om te
kijken wat de kinderen de afgelopen tijd hebben geleerd en wat ze de komende tijd nog moeten leren.
Hiervoor hebben ze een goede werkhouding nodig; opletten bij de instructies, je werk netjes maken
en goed nadenken, je concentreren op je werk en hulp durven vragen als het moeilijk is.
Day a week school
Ik ben Wende uit groep 6/7B en ga op de donderdagen naar de Day a week school. Daar ga je naar
toe als je meer uitdaging nodig hebt en die je op school niet kunt krijgen. Daar doen we niet aan taal
of rekenen en dat soort dingen. Maar we doen wel meer sociale dingen en grote projecten zoals: zelf
een dierentuin ontwerpen met 7 hokken en 10 dieren en het klimaat moet natuurlijk ook kloppen, en
de dieren moeten elkaar natuurlijk niet opeten! Maar we doen ook testjes en wedstrijdjes zoals iets
wat we laatst deden; dan kreeg je 15 elastiekjes, 10 satéprikkers en 2 plastic zakjes en 1 ei dan
moest je binnen 10 minuten dat ei zo goed mogelijk inpakken, daarna ging een van ons het van grote
hoogte (bijvoorbeeld van de tafel ) laten vallen en bij het groepje (we hadden 4 groepjes ) dat het ei
niet of het minst gebroken was was dan de winnaar. Nou dat soort dingen doen we daar dus.
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Leerlingenraad
De leerlingenraad (Cennet, Omar, Ade, Maryam, Yaden en Wende) bespreekt regelmatig wat ze
willen veranderen en daarna kijken ze naar de opties. Vandaag hebben ze geregeld dat alle
leerlingen van de bovenbouw een eigen muis hebben gekregen. GEWELDIG!!!! Dankjewel allemaal.
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