Extra HOI nr. 16 van woensdag 28 april 2021
In deze extra HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 26 mei 2021.
Agenda
Datum
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Dinsdag 18 mei
Vrijdag 21 mei

Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei

Activiteit
Meivakantie
GMR
Onderwijsmiddag
Groep 4-5-6-7-8 zijn om 11:45 uur vrij
Groep 1-2-3 zijn om 12:00 uur vrij
2de pinksterdag – alle leerlingen vrij
MR

Alvast vooruitblikken

Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere betrokkenen,
Na de meivakantie staan er nog tien schoolweken op de planning. Dit jaar, net als komend
schooljaar, hebben we een ‘lang’ schooljaar. Mijn ervaring is dat deze laatste tien weken
voorbij vliegen. Hopelijk lukt het ons om ook de laatste tien weken de continuïteit in ons
onderwijs te behouden. De laatste weken is het ons samen gelukt om de rust te bewaren.
Complimenten voor alle ouders die zich nog steeds aan de maatregelen houden en ook dank
voor de flexibiliteit van alle teamleden. Iedereen heeft zich de afgelopen maanden extra
ingezet, wat dat betreft is het erg fijn dat de meivakantie voor de deur staat. Na de
meivakantie gaan we met nieuwe energie vooruitblikken naar volgend schooljaar! We
hebben mooie plannen bedacht om ons onderwijs nog verder te verbeteren en om het voor
de leerlingen meer betekenisvol te laten zijn. Naast het uitdenken van deze activiteiten staat
ook nog de jaarkalender en de groepsindeling voor volgend schooljaar op de planning. Niet
te vergeten ook nog het schoolkamp, de eindfilm en Daltondag. Tenslotte maken we met het
team een plan om de NPO middelen voor de komende jaren in te zetten. Vanzelfsprekend
wordt hier ook de MR erbij betrokken. NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs.
Iedere basisschool in Nederland ontvangt de komende twee jaren extra middelen om te
werken aan eventuele achterstanden op didactisch of sociaal gebied bij leerlingen. Deze
middelen worden beschikbaar gesteld omdat er twee schoolsluitingen zijn geweest vanwege
COVID-19.

In deze HOI leest u meer over onze Koningsspelen, de eindtoets groep 8, eindfilm groep 8 en
een heuse Koninklijke Route!
Veel leesplezier!

Koningsspelen vrijdag 23 april
De Koningsspelen: maar dan een beetje anders! Afgelopen vrijdag was het dan zover, de
Koningsspelen! Vorig jaar nog vanuit huis maar nu in elke klas geheel coronaproof. Na het
gezellige ontbijtje in de thuisgroep werd om 9:30 uur afgetrapt met de koningsdans van
Kinderen voor Kinderen. Daarna ging elke bouw aan de slag met de challenges. Super fijn dat
we de kinderen een leuke dag hebben kunnen bezorgen! Wat een fantastisch weer! De
jaarlijkse Koningsspelen waren een groot succes.

Koninklijke route
Het Beweegteam onderwijs heeft een leuke sportieve activiteit bedacht. In verschillende wijken is
een sportieve route uitgezet. Deze route kun je bijvoorbeeld wandelend, hardlopend, skatend of
steppend uitvoeren. Op verschillende plekken kom je posters tegen waarop een meerkeuzevraag
staat. Deze vraag beantwoord je op een sportieve manier. Je kan op 2 manieren meedoen met deze
quiz:
•

•

Digitaal: Scan de QR-code op de poster. Je krijgt dan een filmpje te zien waarin de
vraag voorgelezen wordt en de bewegingen die bij de antwoorden horen worden
voorgedaan. Je krijgt meteen te zien of je de vraag goed of fout hebt beantwoord.
Analoog: Voor de analoge versie is het handig om pen en papier mee te nemen om
de antwoorden te noteren. Je beantwoordt elke vraag en aan het einde van de quiz
kan je de antwoorden downloaden om te kijken hoeveel vragen je goed beantwoord
hebt.

De route is ongeveer 5 km en er zijn 15 vragen. Via kaartlezen kun je de
posters vinden op de route. Je kan meedoen vanaf Koningsdag tot het einde
van de meivakantie. Een sportief uitje voor het hele gezin.
Kijk in de week voor Koningsdag (27 april)
op https://www.sportintilburg.nl voor een route bij jou in de buurt. Veel
plezier.

Eindtoets groep 8
Afgelopen week hebben alle leerlingen van de groepen 8 de eindtoets gemaakt. Wij
nemende Route 8 eindtoets af. Dit is een digitale, adaptieve eindtoets. De kinderen in de
groepen 8 worden getoetst op twee verplichte vakgebieden: taal en rekenen. We zijn heel
benieuwd naar de uiteindelijke uitslag van de toets. Maar trots op onze kanjers van groep 8
zijn we zeker!
Acitviteiten groep 8
Groep 8 verdient een spetterend einde van hun basisschooltijd. Zeker in deze bizarre tijd
waarin we te maken hebben gehad met de gevolgen van COVID-19 in de vorm van
lockdowns, quarantaines, thuisonderwijs en veel onzekerheid over wat nu wel en niet door
zou mogen gaan.
Het team is achter de schermen hard aan het werk om het schoolkamp, de eindfilm en het
afscheidsfeest voor te bereiden. Hoe dit er allemaal concreet uit zal komen te zien, is
natuurlijk afhankelijk van de richtlijnen die op dat moment gelden.
Vandaag is de keuze van de eindfilm bekend gemaakt: “De lachfactor”. Na de meivakantie
zal de rolverdeling bekend worden en dan begint het repeteren!

