Nieuwsbrief
Bovenbouw
Vrijdag 8 april
Beste ouders,

Stamgroepavond
De stamgroepavond stond gepland op 7 april. We hebben er echter helemaal
niet bij nagedacht dat dit midden in de Ramadan valt. Aangezien wij vanuit onze
jenaplanvisie met de gehele gemeenschap samen willen zijn en deze keer samen
willen eten, hebben we besloten om deze bijeenkomst te verplaatsen.
De stamgroepavond wordt verplaatst naar 19 mei.
16.30u - 17.30u: Stamgroepavond 5-6
17.30u - 18.30u: Gezamenlijke pauze voor alle ouders van de hele school met
foodtrucks. Er wordt een hapje en drankje voorzien door de
school.
18.30u - 19.30u: Stamgroepavond 7-8

Paasontbijt
Op woensdag 13 april vieren we Pasen. Dat doen we in onze eigen stamgroepen.
De kinderen vragen we eigen bestek, bordje en beker mee te nemen. We vinden
het leuk als de kinderen er op hun paasbest uitzien.

14 t/m 18 april
Van 14 tot 18 april zijn de kinderen thuis. 14 april hebben wij met alle collega's
een studiedag waarbij wij wederom bezoek krijgen van 't Kan, het bedrijf dat
ons begeleidt in het verdiepen en borgen van ons jenaplanonderwijs. Tijdens de
stamgroepavond op donderdag 19 mei zullen wij jullie hierover verder
informeren.
15 April is goede vrijdag en 18 april is Pasen.

Schoolfruit
Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer, dan mogen de kinderen weer
dagelijks hun portie fruit/groenten zelf mee naar school nemen.

Verkeersexamen 8
De kinderen uit groep 8 horen volgende week of ze geslaagd zijn voor het
verkeersexamen. De ouders van de kinderen die niet geslaagd zijn worden via
social schools ingelicht. Deze kinderen kunnen eind mei het praktisch examen
opnieuw doen, dit is dan buiten de schooltijden. Meer informatie hierover volgt
nog.

Meidenclub 7-8
In bijlage vinden jullie een uitnodiging voor een meidenclub in Osdorp. In deze
meidenclub worden meiden uit groep 7, 8 en klas 1 van de middelbare school
samengebracht, om te praten over verschillende relevante onderwerpen. In de
bijgevoegde flyer staat welke onderwerpen dit zullen zijn. De bijeenkomsten
beginnen op 11 mei van 15:30 tot 17:00 en het zal in totaal 6 weken duren.
Deze thema’s zullen worden uitgelegd door gastsprekers uit interne en externe
organisaties.

DIA-eindtoets groep 8
Op 21 april nemen we in de groepen 8 de DIA-eindtoets af. Ze zijn dan al
aangenomen op een school voor voortgezet onderwijs, op basis van het eerder
gegeven schooladvies. De uitslag van de eindtoets geeft een toetsadvies.
De eindtoets dient als ‘objectief gegeven’.

Warme groet,
Soumaya, Cindy, Nico, Marga, Cathérine, Guido, Christine, Erynn, Arjan, Zineb,
Carine, Nicky, Rosa, Désiree, Ine en Youri

