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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik weet wat ik kan doen als ik spijt heb van een keuze.
Middenbouw:
Wij kunnen samen kiezen.
Bovenbouw:
Wij kunnen bij een groepskeuze rekening houden met de
meerderheid én de minderheid.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Bijbelrooster

We werken van 12 april t/m 30 april over het
thema Sterken.
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven,
steunen, hoop geven. Het positieve naar boven
halen.
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).

Oudertevredenheidspeiling

Vorige maand heeft u de mogelijkheid gekregen om een oudertevredenheidspeiling in te vullen.
In totaal hebben 62 ouders dit gedaan. Dit is meer dan een derde van het aantal gezinnen op school. Voor een
betrouwbaar beeld hadden we graag nog wat meer respons gehad. Toch zijn we blij met alle respons die er wel
was. We zijn ook blij met het mooie cijfer dat er uiteindelijk uitgekomen is. De school kreeg gemiddeld een 8.4.
Dat betekent dat de ouders die deze oudertevredenheidspeiling ingevuld hebben over het algemeen erg
tevreden zijn over de school.
We zijn ons ervan bewust dat dit een zeer globale indicatie is. Het is een verplichte landelijke vragenlijst en de
resultaten komen online bij Scholen op de kaart en bij de Inspectie van het Onderwijs. Mochten er specifieke
dingen zijn waar u tegenaan loopt, neem dan gerust contact op met school. Ook de leden van de
schoolcommissie of de medezeggenschapsraad willen u graag te woord staan.
Door corona is het contact tussen u als ouders en de school natuurlijk minder en anders. Dat maakt het nog
belangrijker om wel in verbinding te blijven met elkaar!

Klusklas

Enkele weken geleden zijn we op school gestart met een
Klusklas. In de bovenbouw komen er altijd wel wat leerlingen
naar voren die praktisch ingesteld zijn. Zij leren meer en beter
met hun handen dan ‘uit de boeken’.
Om een beetje tegemoet te komen aan hun leerbehoefte gaan
deze kinderen op de vrijdag enkele uurtjes naar de klusklas.
Daar gaan ze samen met juf Lenny aan de slag met bijv. een
moestuin, gezond koken en bakken, repareren van dingen,
enz. Hier komen doen en denken samen, maar ook de
basisvaardigheden zoals rekenen en begrijpend lezen. Het is
een pilot, maar als het goed bevalt, zijn we van plan om
hiermee door te gaan.

Koningsspelen

Op vrijdagochtend 23 april doen we weer mee aan de Koningsspelen. De kinderen mogen verkleed komen in
de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Daar wordt het natuurlijk extra feestelijk van. Ook mogen ze iets mee
nemen op wielen zoals skates, rolschaatsen, skateboards, steps, etc. De kinderen hoeven geen pauzehap mee
te nemen. Ze krijgen van ons iets te drinken en te eten.
We beginnen die dag gewoon in de klas. De groepen worden niet gemixt. Wel zijn er allerlei leuke activiteiten
voor alle groepen bedacht.
We hopen er met elkaar een gezellige, sportieve dag van te maken!
LET OP: De kinderen zijn die middag om 12 uur vrij.

Eindtoets groep 8

Dinsdag 20 april begint de CITO eindtoets. Deze toets duurt drie dagen tot en met donderdag 22 april. Het zou
fijn zijn als alle kinderen van groep 8 om 08:20 uur op school zouden kunnen zijn die dagen. Dan kunnen we
mooi gelijk beginnen om 08:30 uur en hebben we alle tijd om de toets elke ochtend zonder gehaast af te
ronden. De toets is alleen 's morgens en de kinderen mogen best iets lekkers te eten en te drinken meenemen.
Tandarts en doktersbezoek kan niet op deze 3 dagen.
Wij benaderen de toets heel normaal op de Maarsborg. Het enige wat we uw kind als tip kunnen meegeven is
dat ze uitgerust aan de toetsdagen beginnen. Wij weten wat de kinderen kunnen en hebben alle vertrouwen in
ze. Donderdag 22 april eindigen we de eindtoets feestelijk met een lunch! De kinderen hoeven die middag dus
geen lunch mee te nemen.
Agenda

t/m 16 april:
9 april:
12 april:
16 april:
20, 21, 22 april:
23 april:
26 april t/m 7 mei:

(online) oudergesprekken
muzieklessen groep 5 t/m 8
meneer Jan jarig
gewone schooldag
Cito eindtoets groep 8
vanaf 12 uur vrij
meivakantie

De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 april.

