12 april 2021

15 april
19 april
20 t/m 22 april
23 april
26 april
27 april

Vergadering Raad van Leerlingen
MR vergadering
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Studiedag (Leerlingen vrij)
Koningsdag (Vrij)

12 april
15 april
15 april
16 april
16 april
17 april
17 april
18 april

Anas (10)
Hien (9)
Finn (11)
Mirte (6)
Wieger (8)
Noah (7)
Luuk (12)
Mees (7)

Herinnering Oudertevredenheidsonderzoek
Vorige week hebben alle oudste kinderen van het gezin een enveloppe meegekregen met daarin
de unieke code voor het Oudertevredenheidsonderzoek.
Tot op heden hebben wij van de 325 verstrekte codes slechts 90 reacties mogen ontvangen.
Voor een representatieve uitslag van het onderzoek hebben wij minimaal 180 reacties nodig.
Daarom verzoeken wij de ouders/verzorgers die nog niet gereageerd hebben dit alsnog te doen.
U kunt met de code die u heeft ontvangen inloggen op: www.scholenopdekaart.nl/onderzoek.
Mocht de code onverhoopt zoek zijn geraakt dan kunt u contact opnemen met de administratie
van de school via kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw medewerking.
Herinnering oproep opknapbeurt Groen schoolplein
Op zaterdag 17 april willen we heel graag samen met een kleine groep ouders de beide pleinen
een opkapbeurt geven. We willen heel graag wat onderhoud plegen aan de bloemperken, extra
houtsnippers aanbrengen, nieuwe plantjes zetten en bij een border een rij paaltjes aanbrengen.
Omdat we nog steeds te maken hebben met de corona regels willen we dit graag met een kleine
groep ouders oppakken. U kunt zich hierover opgeven via de mail bij Mattijs van Dalen.
mattijs@greenrevolution.nl

VVN verkeersexamen
door Julian & Toon
Wij ja 7b heeft woensdag het verkeersexamen gedaan en we zijn allemaal
geslaagd! Al was het wel een beetje moeilijk in de sneeuw in de kou met die
wind. Maar nu mogen we alleen de weg op. En toen we op school waren warme
chocolademelk met marshmallows. Onderweg bij het examen stonden er ouders
die kijken of je het goed deed. En als je een keer de weg niet wist mocht je dat
vragen. En je hebt nummers gekregen van de kapstok en die als je 9 had moest
je als 9e gaan. De juffrouw zei wanneer je mocht gaan. Het was best wel
spannend maar ja als je het doet, niet meer en als je gewoon oplet, kan er niks
gebeuren. Er is een theoretisch examen [die doet toon] en dat houd in dat je op
een chromebook 25 vragen beantwoord, en je mag er 9 fout hebben. En het
praktisch examen houd in dat je een route moet fietsen en goed opletten en zo
min mogelijk fouten maken.
Dit was de recensie van het verkeersexamen

vvn verkeersexamen
gemaakt door: Julian en Toon
Het bestaat 80 jaar het VVN Verkeersexamen daarbij heb je 2
dingen. Theoretisch en praktisch examen Julian doet het praktisch
en ik doe het theoretisch examen. Het praktisch examen houd in
dat je moet gaan fietsen dan krijg je een route en die moet je
gaan fietsen.
En het theoretisch examen houd in dat je vragen moet gaan
beantwoorden. Je krijgt dan 25 vragen en die moet je
beantwoorden. Je mocht er maar 9 fout hebben als je er meer
fout had dan 9 was je niet geslaagd. Je moet de vragen op de chromebook maken. En de juf checkt
dan hoeveel je goed of fout hebt.
dit was de recensie over het vvn verkeersexamen😀

hoi mensen
Wij hebben de finale van de streetwise verloren :(
We hebben een 1 aprilgrap met de juf uitgehaald en dat was dat
we zeiden dat we hadden gewonnen terwijl we alles verloren
hadden:)
We hebben 0 goals gescoord:(
Het was moeilijk om te winnen
maar we hebben veel lol gemaakt.
En het was super leuk om in de finale te komen!
We weten niet wie er heeft gewonnen.
We hopen dat we volgend jaar mee kunnen doen en kunnen winnen
en dan weer de sportiviteitsprijs te winnen.

Recensie: De Tempeljagers.
We gingen videobellen met de schrijver van de
tempeljagers ( Michael Reefs). Eerst kregen we
een korte trailer te zien van het derde deel van
de tempeljagers. We deden een korte quiz en
de winnaar kreeg een compleet
tempeljagerspakket met posters en al voor de
hele klas. Er deden meer dan honderd scholen
mee, de klas werd 100ste, maar we kregen wel
allemaal het eerste deel van de tempeljagers
toegestuurd. Daarna mochten we vragen
stellen aan de schrijver. Het duurde ongeveer
een uur.
Waar gaat de tempeljagers over?
Wanneer de broers Noah en Finn op
onderzoek uitgaan in de reusachtige kelder van
Chateau Ravenhorst, vinden ze een oeroude
landkaart. Deze laat het mysterieuze en
onvindbare Kivamba zien. Volgens de legende
is dit een eiland vol gevaar, dat misschien beter onontdekt kan blijven. Maar….. het avontuur is
aanlokkelijk en samen met hun beste vriendin Tess haalt de tweeling hun avontuurlijke tante over
tot een ontdekkingsreis.
Groetjes groep 7b

GOEDE DOELEN DAG 2021
Vorig jaar hebben we helaas door het sluiten van de scholen de goede doelen dag niet door
kunnen laten gaan, maar dit jaar doen we weer een nieuwe poging voor hetzelfde doel:
Muziekids, het leukste muzikale goede doel van Nederland!
Muziek maakt je vrolijk, laat je lachen of geeft juist troost als je even verdrietig bent. Én muziek
draagt bij aan dat je je beter voelt. Stichting Muziekids zorgt voor méér muziek in het ziekenhuis.
Moet je in het ziekenhuis op bezoek, of moet je er zelf blijven? Muziekids vrijwilligers komen op
steeds meer plekken in Nederland met muziek aan je bed. Of je kunt in het ziekenhuis zelf naar de
muziekstudio komen, vol met piano's, gitaren, drums en dj sets. O ja, ook je broertjes, zusjes en je
ouders zijn natuurlijk welkom bij Muziekids!
Om op steeds meer plekken in Nederland muziek te brengen, is er veel geld nodig. Help je samen
met de Spoorzoeker mee?
Op deze dag (vrijdag 21 mei) proberen we door middel van een swingende activiteit (binnen de
geldende regels) zo veel mogelijk geld te verzamelen. Wat die activiteit inhoudt, volgt later! Maar
vanaf nu kan er al geld verzameld worden door het inleveren van lege flessen bij supermarkten.
Het bonnetje waar het statiegeldbedrag op staat, kan op school ingeleverd worden in de
hiervoor speciaal bestemde "-IEDERE FLES IS GELD WAARD-POT". Deze pot staat zowel op de
dependance als op het hoofdgebouw. Om te voorkomen dat iedereen door het gebouw loopt,
verzamelt de leerkracht per dag de statiegeldbonnetjes en deponeert deze 1 keer per dag in de
pot. Uiteraard wordt u in de wekelijkse info op de hoogte gehouden van het tot dan toe
opgehaalde bedrag!
Meer informatie over Muziekids leest u in de bijlage.

