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Weekoverzicht
Maandag 16 april
 Koffie & thee in het ouderatelier
14.45-15.15
 Hulp bij invullen vragenlijst ouders in
ouderatelier

Maandag 23 april
 Gym
 Koffie & thee in het ouderatelier
14.45-15.15
 Hulp bij invullen vragenlijst ouders in
ouderatelier

Dinsdag 17 april
 Inburgeringscursus voor ouders in het
ouderatelier in de ochtend
 Koffie & thee in het ouderatelier
14.45-15.15
 Hulp bij invullen vragenlijst ouders in
ouderatelier
 Eindcito groep 8

Dinsdag 24 april
 Inburgeringscursus voor ouders in het
ouderatelier in de ochtend
 Koffie & thee in het ouderatelier
14.45-15.15
 Hulp bij invullen vragenlijst ouders in
ouderatelier

Woensdag 18 april
 Gym
 Inburgeringscursus voor ouders in het
ouderatelier in de ochtend
 Eindcito groep 8
Donderdag 19 april
 Eindcito groep 8

Vrijdag 20 april
 Koningsspelen, alle leerlingen
mogen in oranje kleding komen
 Schoolzwemmen groep 5, de leerlingen
zijn om 15.45 weer terug op school.
 Koffie & thee in het ouderatelier
14.45-15.15
 Hulp bij invullen vragenlijst ouders in
ouderatelier

Woensdag 25 april
 Gym
 Inburgeringscursus voor ouders in het
ouderatelier in de ochtend

Donderdag 26 april

Geen bijzonderheden

Vrijdag 27 april
 Koningsdag, alle leerlingen vrij.
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ALGEMENE INFORMATIE
Tevredenheidspeiling
Op 3 april heeft u een mail ontvangen met daarin de vraag of u mee wilt werken aan een tevredenheidspeiling. Dit
is een vragenlijst van 5 minuten. Wij willen u vriendelijke vragen om deze vragenlijst in te vullen. Als veel ouders
deze vragenlijst invullen, kunnen wij zien welke dingen wij goed doen en welke dingen nog verbetering nodig
hebben.
Wat moet u doen?
Per gezin is er een vragenlijst via de mail verstuurd. Een in het Nederlands en een in het Engels. U kiest één van
deze vragenlijsten.
U klikt op de link in de mail en vult de vragenlijst digitaal in.
Als u niet weet hoe u de vragenlijst moet invullen, kunt u hiervoor ook naar school komen. Juf Arnage kan u dan
helpen. Tijdens de koffiemomenten in de ouderkamer kunt u samen met haar de vragenlijst invullen.

Halve finale van de “Amsterdamse Debatbattle”
Afgelopen weken hebben de leerlingen lessen gekregen in discussiëren. De lessen "Discussieren Kun Je Leren”
(DKJL) waren een voorbereiding op de Amsterdamse debatbattle.
Maandag 9 april zijn we met groep 6 en 7 naar de Balie in Amsterdam geweest voor de voorrondes van
Amsterdamse debatbattle.
Dinailey uit groep 6 was onze debatheld en vertegenwoordigde De Ster in de debatbattle.
Zij heeft dit geweldig gedaan, we zijn helaas niet door naar de finale.
We zijn trots op Dinailey!

Cito eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april de Cito eindtoets.
De leerlingen krijgen hierover een boekje mee naar huis.
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Zomerschool
Voor de leerlingen van groep 7 is er een mogelijkheid om in de vakantie extra naar school te gaan.
Zo kunnen ze goed voorbereid naar groep 8.
Bij dit infoblad krijgen de leerlingen een flyer hierover mee.
Mocht u uw kind willen inschrijven, kunt u dit melden bij juf Ciska.

Verjaardagen
Wanneer uw zoon of dochter jarig is, is dat natuurlijk een hele speciale dag. En dat vieren we graag ook op school.
Om dit goed te kunnen doen, willen de coaches graag van tevoren weten wanneer een kind zijn/haar verjaardag
viert. Geeft u dit alstublieft door aan de juf of meester.
Tijdens het vieren is het ook gebruikelijk dat er iets lekkers uitgedeeld wordt. Wij willen u vragen om dit of iets
gezonds te laten zijn of iets minder gezonds, maar wel een kleine traktatie. Als uw zoon/dochter jarig is, is één
traktatie genoeg.

Rekenworkshop voor ouders
Donderdag 26 april is er voor ouders van leerlingen uit groep
3, 4 en 5 een workshop over rekenen.
Veel ouders geven aan dat zij hun kind graag willen helpen
bij het leren rekenen, maar niet weten hoe zij dit kunnen
doen.
Daarom geeft meester Lerone een workshop voor ouders.
Hij gaat u uitleggen hoe de leerlingen leren rekenen en wat
u thuis kunt doen om uw zoon/dochter hierbij te helpen.
Wij hopen dat u komt!

