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KALENDER JUNI 
6 juni Dorpsböke groep 4-5-6 
6 juni  Studiemiddag leerlingen vrij 

vanaf 12:00 uur 
10 juni 2e pinksterdag 
12 juni Dorpsböke groep 7-8 
13 juni Vergadering leerlingenraad 
13 juni Groep 7-8 Westerbork 
18 juni Groep 7-8 op kamp t/m 21 juni 
20 juni Dorpsböke groep 1-2-3 
26 juni Schoolreis groep 1-2-3 
26 juni Schoolreis groep 4-5-6 
27 juni MR vergadering 
27 juni Dorpsböke groep 4-5-6 

 

KALENDER JULI 
4 juli Schoonmaakavond 
5 juli Rapporten mee naar huis 
6 juli Klusochtend 8:30 – 12:00 uur 
8 juli Week van de oudergesprekken 
16 juli Juffen- en meester dag 
16 juli Afscheid groep 8 met het team 
17 en 18 juli Groep 8 vrij 
18 juli Doordraaiochtend  
18 juli OR/MR vergadering 
19 juli Uitvliegen en koffieochtend 

 

Studiemiddag 
I.v.m. een studiemiddag zijn de leerlingen op 
donderdagmiddag 6 juni om 12.00 vrij! 
 
Cito Eindtoets  
Alle leerlingen in groep 8 hebben in april - mei 
de Cito eindtoets gemaakt. Alle leerlingen heb-
ben hard gewerkt en ontzettend hun best ge-
daan. Het eindresultaat van de school zit onder 
het landelijk gemiddelde met 0.8 punten. Na-
tuurlijk hadden we gehoopt erboven te zitten, 
maar op dit moment zijn we aan het analyseren 
wat we in de toekomst kunnen gaan verbete-
ren. 
Iedere leerling uit groep 8 heeft een persoonlijk 
gesprek gehad met de leerkracht en ouders 
waarin het individuele rapport is besproken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cito kleutertoetsen 
Zoals u weet zijn de CITO kleutertoetsen vanuit 
de overheid afgeschaft. Wij zullen daarom aan 
het einde van dit schooljaar geen CITO toetsen 
meer afnemen in de groepen 1 en 2.  
Wel blijven we de ontwikkeling van kleuters 
volgen. Dit doen we door het volgen van leer-
lijnen voor taal, rekenen en motoriek. Hierin 
worden de ontwikkeling geëvalueerd aan de 
hand van  observaties, gesprekken, spelletjes 
e.d. Wel blijven wij voorlopig de screening voor 
ontluikende geletterdheid gebruiken. 
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Visie presentatie 
Op donderdagavond 23 mei hebben wij onze 
nieuwe visie gepresenteerd. Na een korte inlei-
ding konden de ouders langs de vier speerpun-
ten; gepersonaliseerd onderwijs, leren leren, 
thematisch werken en sociale vaardigheden 
voor een toelichting met praktijkvoorbeelden. 
De avond werd druk bezocht en de belangstel-
lenden waren enthousiast. 
 
Nieuwe leerlingen 
Maandag 20 mei is 
Hannah Bennink 
gestart in groep 1. 
Welkom op onze 
school! 
 
Zoals u wellicht heeft vernomen, gaat basis-
school de Wereldboom in Borculo m.i.v. 
schooljaar 2019-2020 wegens een tekort aan 
leerlingen sluiten. Feline en Roan Strijbos 
school zullen vanaf volgend schooljaar bij ons 
starten in groep 2 en 3. 
 
Schoolreisjes en schoolkamp 
De bestemming van de schoolreisjes is bekend. 
Groep 1-2 houdt een piratenfeest in het Bar-
chemse bos en gaat aansluitend varen met 
Woeste Willem in de Berkelzomp. 
Groep 3-4-5-6 gaat samen een gezellige dag 
beleven in Hellendoorn. 
Groep 7-8 gaat 4 dagen op kamp naar Vlieland. 
 
 
 

Kledinginzameling 
De opbrengst van de kledinginzameling was 
130 kg. Dank voor uw bijdrage! 
 
Ook voor het schooljaar 2019-2020 zouden wij 
graag de kledinginzameling een vervolg willen 
geven, maar na een kritische calculatie vanuit 
Reshare (Leger des heils) is gebleken dat zij 
genoodzaakt zijn om de samenwerking met de 
school te beëindigen. De kledinginzameling is 
pas rendabel vanaf 150 kg per ophaalmoment. 
De marge op de inkoop- en verkoop daalt 
enorm en dat geeft dit als consequentie.  
 
Dorpsböke  
Woensdag 12 juni kunnen de leerlingen van 
groep 7 en 8 boeken ruilen bij de Dorpsböke. 
De genoemde datum 13 juni zoals vermeld op 
de jaarplanning komt hiermee te vervallen 
i.v.m. een bezoek aan kamp Westerbork.  
 

 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad kan elk schooljaar aangeven 
welke boeken er nog gemist worden in onze  
schoolbieb. Dit jaar wilden ze graag meer delen 
van “Dagboek van een muts” en “Leven van 
een loser”. Deze week werden er daarom 11 
nieuwe boeken van deze series aan de collectie 
toegevoegd. 

 
Jeugd-EHBO 
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn vorige week 
gestart met EHBO lessen vanuit het Rode Kruis.  
Tijdens deze lessen leren zij wat te doen bij 
verschillende letsels. Ze leren daarbij over let-
sels die het meest voorkomen bij kinderen en 
volwassenen o.a.  EHBO bij  

- Een huidwond 
- Een bloeding 
- Een brandwond 
- Letsel aan botten, spieren en gewrich-

ten 
- Kleine ongelukken 
- Een verslikking 
- Een bewusteloosheid 

 
 
 



Vakantielezen 
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. Voorkom de ‘zomerdip’ en 
lees dus lekker door in de zomervakantie! 
 

 
 
E-books voor het hele gezin met de Vakantie-
Bieb. Dankzij de VakantieBieb blijven duizen-
den kinderen in de zomer doorlezen en biedt 
een brede selectie van maar liefst 50 e-books 
voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 
downloaden in de App Store en Google Play 
Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de 
bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. 
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwasse-
nen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend 
tot en met 31 augustus. 
 
En… ben je tussen de 6 en 18 jaar en wil je kans 
maken op een iPad mini? Doe dan vanaf 1 juni 
mee en laat weten wat jouw lievelingsboek uit 
de VakantieBieb is en waarom dat zo is! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


