Agenda
Do 21 feb
Vr 1 mrt
Za 2 t/m
Zo 10 mrt
Ma 11 mrt
Di 19 mrt
Di 19 mrt
Wo 20 mrt
Vr 22 mrt

MR vergadering
Verkleedfeest, school om 13.00 uit
Voorjaarsvakantie
Studiedag, kinderen vrij.
Bag2school (tijdstip nog niet bekend)
Thema avond: periode onderwijs, 20.00
Stembureau
Boerderijschool klas 3-4

week 9

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: dinsdag en woensdag.
Aanwezigheid administratie: dinsdag en donderdag

Berichtje directeur,
Thema avond 19 maart 20.00 uur
Dinsdag 19 maart is er een Thema avond Periodeonderwijs.
Het thema wat in de herfst net niet genoeg inschrijvingen haalde. Jullie krijgen dus
een nieuwe kans zie bijlage bij dit weekbericht om je in te schrijven voor dit
belangrijke en interessante onderdeel van het vrijeschool onderwijs.
Inleveren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 12 maart.
Mag in het postbusje bij het kantoor of via de directie mail.

Huidige stand: we hebben nu 4 aanmeldingen binnen!!!!

Ouderbijdragen
Willen de ouders die nog geen factuurlijst ouderbijdragen 2018-2019 hebben
ingevuld, dit doen voor 1 maart. as. Mochten er vragen zijn dan graag contact
opnemen met Rita Vrielink, mail: ouderbijdragen@vsathena.nl of mob: 06-39028947
maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur.

Verkleedfeest Beroepen
“zorgen voor…”
Volgende week vrijdag is het verkleedfeest al!
Wij zorgen die dag voor elkaar. De politieagent zorgt voor ons en de kok zorgt
voor het eten, de schoonmaker zorgt dat alles weer schoon wordt, de
yogadocent zorgt ervoor dat we lekker ontspannen worden en we zorgen voor
ons lichaam. We sporten, of nemen een voetenbadje , gebruiken een
nagellakje of kleuren ons haar met de visagist….

We zijn nog op zoek naar meer ouders die mee kunnen helpen met
diverse activiteiten voor de kinderen op de dag zelf. Nu komen we nog wat
ouders te kort.
-Wie zou er donderdagmiddag 28 maart de aanhanger met
daarin de pannakooi (voor voetbal) kunnen ophalen en wie
helpt hem in elkaar zetten donderdagmiddag?
-Wie helpt er met versieren van de school op donderdagmiddag en spullen
klaar zetten??
-Wie wil er een stapel pannenkoeken bakken??
Mail even naar juf Judith j.vandenbrink@deesch.nl of loop even bij haar langs
op vrijdag in Klas 3-4 en maandag bij de kleuters.
De kinderen krijgen die ochtend wel wat te eten en drinken , maar de
kinderen met veel trek mogen ook gewoon hun eigen eten en drinken
meenemen.

Emily wat zijn we
trots op jou, de
tweede plaats bij de
voorlees
kampioenschappen!

Kleuterklas
Het brengen en halen van je kleuter bij juffie Myrthe of juffie Inga.
We hebben afgelopen periode gemerkt hoe fijn en rustig het is voor de kinderen dat de ouders
niet meer mee het lokaal in lopen bij de kleuterklas. Nu mogen ouders van nieuwe kinderen
nog wel mee het lokaal (opvangruimte) in als ze het moeilijk hebben. Als je het idee hebt dat
je kind wel alleen het lokaal in kan gaan dan zou dat fijn zijn.
Zoals ook vorige week in het fonteintje heeft gestaan is de ophaaltijd bij het kleine lokaal
tussen 12.50 en 12.55.

klas 1 en 2
Tafels en splitsingen
De tafel- en splitsraketjes hangen op het raam bij klas 1/2. En nu flink oefenen zodat de
kinderen stickers kunnen plakken.

Klas 2: De tafel van 2 en 5 gaan al goed, maar het kan altijd sneller…… De tafel van 3 gaat
volgende week mee naar huis.
Een superleuk spel om te oefenen is ‘Kaboem’, in de klas heb ik een voorbeeld.
Klas 1: Splitsen: alle splitsingen t/m 10 gaan we oefenen en overhoren. Helpen jullie deze
week de splitsingen van 7 (denk aan de dobbelsteen) en 10 te oefenen? De kinderen maken
vandaag een ’10 happertje’ om thuis te kunnen oefenen.
Te laat uit om 13.00 u. Mijn excuses, ik zal
erop letten en de klok goed zetten (liep een
paar minuten achter).

Stoeien in klas 2 (in de pauze op het plein): kinderen (vooral jongetjes) hebben behoefte om
zich fysiek te uiten, zich te meten met elkaar. Dat kan, dat moet zelfs kunnen, want ze hebben
het nodig. We hebben er enkele jaren geleden zelfs een hele interessante ouderavond over
gehad. De afgelopen week hebben we ons meer met het stoeien bemoeid omdat het te wild
ging, omdat er wat ongelukjes waren, misschien niet opzettelijk, maar dat is niet de bedoeling,
dan is het niet meer leuk. Dus…… ook de komende week zullen we het in de klas bespreken en
het buiten in de gaten houden.

Klas 5 en 6
Dinsdag 26 februari ouderavond gaat niet door!
We hebben het gevoel te weinig te melden te hebben, we hebben net alle ouders gesproken,
alles rondom het kamp is nog niet bekend, musical nog niet gestart, de financiën rondom het
kamp (lees hapjesmarkten ect) lopen heel goed….uhm. We willen de ouderavond graag
uitstellen tot april/mei.

Centrale Eindtoets 2019
De papieren versie van de Centrale Eindtoets wordt landelijk op dezelfde dagen afgenomen in
verband met de geheimhouding van de opgaven. In de afnamedata van de Centrale Eindtoets
kan dus niet geschoven worden.
De verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen worden afgenomen op de eerste en
tweede toets dag: 16 en 17 april 2019.
Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie (90 opgaven) wordt op de derde toets dag
afgenomen: 18 april 2019. dit onderdeel doen wij, op ‘De Esch’, niet! Leerlingen die tijdens de
afnamedagen van de Centrale Eindtoets ziek zijn of worden, moeten de toets inhalen. Dit kan
in de inhaalperiode van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 24 mei.
De afnameduur van de Centrale Eindtoets in 2019 is korter dan in voorgaande jaren, omdat
het aantal opgaven kleiner is geworden. Analyses van de resultaten van de afgelopen jaren
hebben geleid tot de conclusie dat ook met behoud van de betrouwbaarheid met minder
opgaven de hoge kwaliteit van de toets adviezen gewaarborgd kan worden. In 2018 bestond
de Centrale Eindtoets uit 200 opgaven. In 2019 bevat de Centrale Eindtoets 165 opgaven en
wordt in twee dagdelen afgenomen.
De Centrale Eindtoets geeft als resultaat een advies voor best passend brugklastype.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de krant is het dit jaar nog zo, dat het schooladvies van
de leerkracht vòòr de Centrale Eindtoets wordt gegeven en ook de aanmelding naar de VO

scholen al zijn gedaan.
Het kan zijn dat dit in de toekomst weer anders wordt, maar voor nu, zijn de adviezen voor
alle kinderen van klas 6 bekend en kunnen ouders hun kind al aanmelden bij de gewenste
school voor Voortgezet Onderwijs.
De Centrale Eindtoets zal dit advies bekrachtigen; is de uitslag van de Eindtoets geheel anders
dan het schooladvies, dan zal er met de betreffende ouders een gesprek gevoerd worden.

Ingezonden stukken:
(zie ook de bijlage)
In de voorjaarsvakantie, op maandag 4 maart en donderdag 7 maart, is er voor kinderen die in
groep 4 of hoger zitten de gelegenheid om gebruik te maken van een heel mooi gevarieerd
programma van 13.00 u tot 15.30 u dat verzorgd wordt door twee partners: NatasUnik
Lab (Natasja Hoekstra) en Het Fluoriet (hetfluoriet.nl, Sandra Legters).
Op maandag 4 maart maken de kinderen kennis met allerlei denkspellen (Brain
games) en mogen zij deze spellen spelen waarbij 21ste eeuwse vaardigheden zoals
bijvoorbeeld probleemoplosvaardigheden en samenwerken een rol spelen. (Zie
ook: https://www.kennisnet.nl/…/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigh…/ )
Een deel van deze spellen lijkt wat uitvoering betreft op traditionelere “gezelschapsspellen”
(“aan een tafel”) en een ander deel van deze spellen zal gespeeld worden in de gehele zaal.
Het zijn geen spellen waarbij kinderen de competitie bij elkaar hoeven aan te gaan, of waarbij
een appèl gedaan wordt op hun sportieve / motorische vaardigheden, maar juist meer op het
ontwikkelen van eerder genoemde 21ste eeuwse vaardigheden.
Op donderdag 7 maart kunnen de kinderen kennis maken met Computational Thinking
Unplugged ("denkvaardigheden die nodig zijn om (o.a.) te (leren) programmeren") en Science
Vloeistofmengsels (scheikundige reacties van verschillende (vloei)stoffen)

Op de voorkant: De tafel van 3 gemaakt door Luna (klas 2)

