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AGENDA
16 mei
Schoolkorfbaltoernooi
21 en 22 mei
Pinkstervakantie*
31 mei
Studiemiddag( geen school)
5 – 8 juni
Avondvierdaagse
5 juni
Free Run Clinic
12 juni
Free Run Clinic
13 juni
Studiemiddag( geen school)
21 juni
Na schools aanbod Free Run
Pinkstervakantie* In verband met het niet
doorgaan van de Elfstedentocht is de
Pinkstervakantie uitgebreid met dinsdag 22
mei

Privacy wet
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde
privacywetgeving in de hele EU.
Op onze school laten wij u met foto’s en
video’s zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld
tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met
foto’s en video’s. Wij plaatsen de foto’s op
het afgeschermde deel van onze website
en plaatsen geen foto’s waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden.
We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen.
Omdat de wet verandert, is het voor ons
belangrijk om (nogmaals) uw
toestemming te vragen voor het gebruik
van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u
niet wilt dat foto’s van uw kind op internet
verschijnen. Vandaag ontvangen de
oudste kinderen een brief over uw
toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Wilt u bijgevoegde antwoordstrook
invullen en met uw kind meegeven
naar school?

Verkeersexamen groep 7/8
OOHHH nee fiets examen ik vond het zooo eng!
We gingen naar de rank in Wolvega daar begon
onze route. Ik moest een beetje achteraan
beginnen je kreeg een hesje aan met een nummer
erop. Je stond in de rij, een voor een ging je
fietsen, als je eenmaal vooraan stond duurde de
tijd opeens zoo lang! Een man gaf je een seintje
als je mocht gaan. Je kreeg een seintje, Oke, oke
nu moet ik gaan, Er kwamen zo veel gedachtens
over je heen; hand uitsteken, links recht kijken,
achterom kijken, je moet zo veel nadenken! Maar
gelukkig ging het goed! Iedereen uit onze klas
groep 7/8 is geslaagd!! Je kreeg een mooie
diploma en je theorie examen terug, die we een
paar maanden geleden al hadden gemaakt, daarbij
was trouwens ook iedereen geslaagd!
Het was spannend en soms even moeilijk om al die
examens te maken maar gelukkig is iedereen
geslaagd en is het dus bij iedereen goed gegaan!
Bij het verkeersexamen had ik van te voren heel
veel spanning. Want straks zakte ik nog als enige
van de klas. Maar toen ik mocht rijden was al de
spanning weg en fietste ik het stukje gewoon rustig
door. En ik was dus geslaagd, daar was ik ook wel
heel blij om.
door: Rick Lautenbag

Bankbattle groep 7/8

Aanpassing Vakantierooster 18-19

Woensdag 16 mei 2018 hadden wij de
bankbattle. We moesten in groepjes van
drie en gingen vragen beantwoorden er
waren kaartjes en daar stonden de vragen
op. Als je iets niet wist mocht je het
opzoeken en als er sommen waren mocht je
een rekenmachine gebruiken, op de kaartjes
stonden drie verschillende antwoorden met
drie verschillende letters. Als je de letter had
opgeschreven\Omcirkeld moest je naar een
kaart lopen en je had een nummer boven
het kaartje en je moest de letter op dat cijfer
schrijven onze klas had het in 647 seconden
helemaal klaar!

In april hebben we het vakantierooster 2018
- 2019 vastgesteld.
Dit rooster is ook gecommuniceerd met de
ouders.
We kregen de afgelopen tijd steeds meer
signalen dat scholen de meivakantie gaan
koppelen aan de Paasvakantie.
We hebben contact gezocht met
verschillende basisscholen en met Terra en
het Lindecollege.
Ook zij gaan deze koppeling toepassen.
De Meivakantie en Paasvakantie lopen dan
van Goede Vrijdag tot en met 3 mei. 4 en 5
mei vallen in het weekeinde.
Zo houd je twee weken meivakantie.
Het lijkt ons onwenselijk om als enigste
school hiervan af te gaan wijken.
Vandaar dat we het rooster voor volgend
jaar ook wat de Paas- en meivakantie
betreft gaan aanpassen.
Vakantie 18/19

Geschreven door: Ines El Ghaouti
Groep 7
Free Run Clinic
Eijer producties (Thomas) gaat Free run
clinic’s geven tijdens de gymlessen van de
groepen 3 tot en met 8 op dinsdag 5 en
12 juni.
Op donderdag 21 juni is er dan een
Naschools sportaanbod van 14.30 – 15.30
uur. Dit aanbod is gratis.
De leerlingen ontvangen nog een folder
met nadere informatie.

eerste dag

laatste dag

Herfstvakantie
22-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018
vrijdagmiddag v Kerst 21-12-2018
Voorjaarsvakantie
18-02-2019
Paasvakantie
19-04-2019
Meivakantie
23-03-2019
Koningsdag
in vakantie
Hemelvaartvakantie 30-05-2019
Pinkstervakantie
10-06-2019
Zomervakantie
12-07-2019

26-10-2018
04-01-2019
21-12-2018
22-02-2019
22-04-2019
03-05-2019
in vakantie
31-05-2019
10-06-2019
23-08-2019

Wanneer de Elfstedentocht op de schaats
niet door gaat wordt de Pinkstervakantie
2019 uitgebreid met dinsdag 11 juni 2019

Uitslag IEP Toets
Gisteren hebben we als school de uitslag
ontvangen van de IEP Toets. Dit is de
Eindtoets die de leerlingen van groep 8
hebben gemaakt.
De leerlingen hebben het uitstekend
gedaan. De schoolscore was 97,6.
Dit is een geweldige score als je deze
afzet tegen het landelijke gemiddelde van
81.
Alle leerlingen hebben ook individueel het
heel goed gedaan. De behaalde scores zijn
zo een bevestiging van de eerder
vastgestelde schooladvies.
We willen alle leerlingen van harte
feliciteren met dit behaalde resultaat.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

