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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
14 april : Goede Vrijdag; kinderen vrij
17 april : Tweede Paasdag: kinderen vrij
21 april: Koningsspelen en ontbijt
22 april: start vakantie
8 mei: eerste schooldag na de vakantie

INHOUD:
1. Thema avond Vet, Cool & Gezond
2. Werelddorpdag
3. Paasviering
4. Doekoe-actie Coöp
5. Cito-eindtoets
6. Handvaardigheidscircuit
7. Schoolreis middenbouw
8. Diverse bijlages

1. Thema avond Vet,Cool & Gezond!
Zoals in de vorige Infotoer reeds gemeld stond zijn we bezig met de
organisatie voor een informatieve en interactieve editie voor dit jaar op
donderdagavond 20 april.
Tot op heden hebben we echter maar 21 reacties en 13 aanmeldingen
voor deze avond. Zou u alstublieft willen reageren via deze link of u
aanwezig kunt zijn.
In de bijlage meer informatie met een flyer.
2. Werelddorpdag
Volgende week woensdagmiddag en avond zijn er allerlei
activiteiten in het dorp gepland om Werelddorpdag met elkaar te
vieren. Op onze school zal die dag de bijzondere vlag wapperen
om u daaraan te herinneren. In de bijlage vindt u een overzicht
met alle activiteiten van deze dag.
3. Paasviering
Vandaag hebben we een sfeervolle en gezellige Paasviering gevierd in Open Haven. Een
prachtig verhaal, leuke liedjes, pianospel en gedichtjes door en met de kinderen. Dank je
wel aan iedereen die er aan heeft bijgedragen.
4. Doekoe-actie Coöp
Deze week kregen wij een tiental ballen en springtouwen van de Coöp. Dit
nog naar aanleiding van de Doekoe-actie. Dank je wel iedereen voor het
doneren van jullie muntjes. Onze kinderen zullen er weer veel plezier aan
kunnen beleven.
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5. Citotoetsen groepen 7 en 8
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag zullen de leerlingen van
groep 7 de cito-entreetoets maken en groep 8 de cito-eindtoets doen.
Het is verplicht om als school een eindtoets te maken, dit is voor de
inspectie een manier om te kijken hoe wij er als school voor staan.
De cito-entreetoets geeft een eerste indicatie voor de uitstroom naar
het vervolgonderwijs op de middelbare school.
Voor de kinderen van groep 8 is de eindtoets niet meer zo spannend als een paar jaar
geleden. De kinderen hebben hun definitieve advies al gekregen en zijn al ingeschreven op
de middelbare school van hun keus.
Mocht de uitslag van de cito hoger uitvallen dan het schooladvies, dan is het mogelijk, om
als school, het advies aan te passen. In andere gevallen gebeurt er niets.
We wensen alle kinderen veel succes volgende week!
6. Handvaardigheidcircuit bovenbouw
Helaas hebben we geen enkele aanmelding meer gekregen op onze vorige oproepen in de
infotoer. Omdat de groepen op deze manier te groot worden, hebben we er voor gekozen
om de circuits af te gelasten. Dat vinden we heel jammer. Volgend schooljaar doen we een
nieuwe poging om het bij voldoende hulp te organiseren.
7. Schoolreis middenbouw
Op vrijdag 2 juni zullen de groepen 3,4, 4/5/ en 5 op schoolreis gaan. U kunt deze datum
dus in uw agenda zetten. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort van de
leerkracht. Het blijft nog even geheim waar de kinderen naartoe gaan.
De groepen 1/2 hebben op 2 juni het kleuterfeest, dit feest wordt op school gehouden.
De groepen 6/7/8 zijn begin dit schooljaar op kamp geweest.

8. Koningsspelen
Volgende week vrijdag 21 april zullen de kinderen op school ontbijten, want het is dan
Koningsdag. Ze moeten dan allemaal een bord en bestek meenemen in de dagen daarvoor.
Verder zal de dag gezellig en sportief worden ingevuld.
9. Diverse bijlages
Bij deze infotoer ontvangt u een aantal bijlages :
- flyer informatie avond 20 april
- 2 flyers van Sportservice Flevoland met activiteiten op het water en bij de skatebaan
- activiteiten Werelddorpdag 19 april

Allemaal een fijn Paasweekend.
Tot dinsdag.
namens team de Toermalijn,
Mirjam Wetzels en Leon van der Kevie
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