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Inleiding
Over twee weken begint de meivakantie.
Een tijd van uitrusten en energie opbouwen voor de
laatste lange periode van dit schooljaar. In de eerste
week herdenken we de doden van de Tweede
Wereldoorlog en vieren we Bevrijdingsdag. In de
tweede week vieren we Hemelvaartsdag. We wensen
u allemaal een fijne vakantie.

Nationaal Programma Onderwijs
In de afgelopen weken wordt er in de media veel
gesproken over het onderwijs. Zo gaat het over
kansenongelijkheid en de achterstanden die zijn
opgelopen door de Coronatijd. Aan deze problemen
moet iets gedaan worden. De minister heeft daarom
een Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
gelanceerd. Dit komt erop neer dat er 8,5 miljard vrijkomt voor het onderwijs. De scholen maken in de
maand april een schoolscan. Dit houdt in dat wij in
kaart gaan brengen waar de grootste achterstanden
en hiaten zitten op onze school. Hierbij maken we
onder andere gebruik van de laatste resultaten van
de LVS-toetsen. Vervolgens schrijven we een plan
hoe wij deze achterstanden weg willen gaan werken
en hoeveel geld we daar voor nodig denken te
hebben. Het team en de MR moeten goedkeuring
geven over dit plan.

Dit zorgde ervoor dat het niet allemaal vanzelf ging.
Inmiddels zijn de meeste problemen verholpen. Vanaf
groep 5 zijn de wachtwoorden voor Teams
veranderd. De ouders van deze kinderen hebben een
brief gekregen met het nieuwe wachtwoord. Dit
wachtwoord graag goed bewaren en niet wijzigen.

Verkeersexamen groep 7&8
Op 31 maart zijn alle kinderen van groep 7&8
geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen.
Woensdag 14 april stond het praktisch
verkeersexamen op het programma. De kinderen
gingen op de fiets naar Zaltbommel om daar een
parcours te fietsen. De kinderen kennen de
verkeersregels heel goed want, ze zijn allemaal
geslaagd. Jongens en meiden, Gefeliciteerd! Dank
aan alle ouders die deze dag hebben geholpen.

Eindtoets groep 8
Vandaag zijn de kinderen van groep 8 gestart met de
eindtoets. Dit jaar maken ze de IEP-toets. De eerste
dag zit er al op. Nog één dag te gaan. We hopen eind
mei de resultaten binnen te hebben. Lishanna, Paul,
Rick, Siebe, Kian en Rins heel veel succes!

Terugblik studiedag
We kijken terug op een zinvolle studiedag.
’s Morgens hebben we de opbrengsten van de LVStoetsen besproken, nagedacht over kindgesprekken
en ons verder verdiept in de methode voor Technisch
lezen. ’s Middags hebben we een bijscholing EDI
gekregen van Ellen Speekenbrink. Deze week komt
Ellen bij alle leerkrachten een instructie van een les
bekijken. Na het lesbezoek volgt een nagesprek en
krijgen de leerkrachten feedback. Door deze scholing
willen we ons onderwijs nog verder verbeteren.

Naar de Cloud
In het paasweekend zijn wij met ons computersysteem overgegaan van een vaste server naar de
Cloud. Alle scholen binnen de stichting krijgen met
deze migratie te maken. Wij waren de pilot school.

Begin van de schooldag
Het valt ons op dat er kinderen zijn die al vroeg bij
het hek staan. Dit zorgt ervoor dat veel kinderen op
een kluitje staan te wachten voordat ze het
schoolplein op mogen. Dit is in deze tijd niet
wenselijk. Wilt u er op letten dat u de kinderen niet te
vroeg op pad stuurt? Het is ook fijn als de kinderen
vanaf groep 4 zoveel als mogelijk zelfstandig (op de
fiets) naar school komen. Vanaf 8.20 uur zijn de
leerkrachten op het plein.
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Koningsspelen

Schoolfotograaf

Vrijdag 23 april houden we op school de
Koningspelen. We zijn blij dat deze dit jaar wel
doorgaan!. De vorm zal iets anders zijn, omdat we zo
min mogelijk gebruik mogen maken van ouders.
Toch gaan we zorgen voor een leuk programma. We
beginnen de dag met een aubade. Daarna is er voor
alle groepen een spelletjescircuit afgewisseld met wat
(knutsel)activiteiten in de groep.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.
Wij vinden het leuk als alle kinderen deze dag in het
rood, wit, blauw of oranje naar school komen.

Op vrijdag 21 mei komt de schoolfotograaf. Dit jaar
worden alleen de groepsfoto’s gemaakt.

Koningsdag
Dinsdag 27 april is het Koningsdag. Dit is voor ons
allemaal een vrije dag. De dorpsvereniging
organiseert weer een leuke activiteit voor het hele
gezin. In de bijlage leest u er meer over.
We wensen u een feestelijke dag!

Schoolreizen en schoolkamp
Op 27 mei staat de schoolreis voor groep 1&2 op de
planning en op 28 mei de schoolreis voor groep 3
t/m 6. Op dit moment zijn alle dierenparken en
speeltuinen nog dicht. Na de meivakantie zullen wij
kijken of het mogelijk én verantwoord is om op
schoolreis te gaan.
Van 7 t/m 9 juli staat het schoolkamp voor groep
7&8 gepland. Ook dit is nog onzeker of het door kan
gaan.

Spel&
In de bijlage vindt u weer een overzicht van alle
naschoolse activiteiten van Spel&. Speciale aandacht
vragen we voor de Bommelerwaardse
knikkerkampioenschappen op 25 mei bij ons op het
schoolplein. Leuk als er veel kinderen meedoen!

Planning
April
23 april
27 april
Mei
3 t/m 14 mei
21 mei
24 mei

Presentje van gemeente Zaltbommel
Vrijdag krijgen alle kinderen een presentje van de
gemeente Zaltbommel. Deze coronatijd is voor de
basisschoolkinderen ook een pittige tijd en daarom
vindt de gemeente dat ze wel een cadeautje
verdienen. De burgemeester heeft ook nog een
filmpje opgenomen, dat kijken de kinderen vrijdag in
de groep. We bedanken de gemeente voor dit leuke
gebaar.

25 mei

Nieuws van de voorschool
Vanaf vorige week komt Mees bij ons spelen en
werken en na de vakantie verwachten we Valếrie bij
de voorschool. Welkom! We hopen dat we veel
plezier met elkaar mogen hebben. Ook al zijn we bij
de voorschool met een klein groepje, we hebben het
goed naar ons zin.
De afgelopen weken hebben we gewerkt over
boerderijdieren en hun jongen. We hebben een
miniboerderijtje in de klas voor de knuffeldieren,
waar we maar wat druk mee zijn. We kijken ernaar uit
om lekker buiten te spelen.
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Koningspelen (kinderen om 12.00
uur vrij)
Koningsdag (alle kinderen vrij)

Meivakantie
Schoolfotograaf
Tweede Pinksterdag (alle
kinderen vrij)
Bommelerwaardse
knikkerkampioenschappen
Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

