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Jaargang 32 nummer 17 INFO 28-05-2021 
 

 
Ontdeklab groepen 4 
De afgelopen weken hadden de kinderen van de 
groepen 4 hun ontdeklab. Er is tijdens het ontdeklab 
deze keer vooral geprogrammeerd. Het leren 
programmeren bevordert het logisch nadenken; als dit, 
dan dat. Dit logisch nadenken is niet alleen belangrijk 
wanneer je later programmeur wilt worden, maar dit is 
voor ieder kind waardevol om te leren. Tijdens het 
ontdeklab hebben we meerdere robots 
geprogrammeerd, ook zonder robots kunnen de 
kinderen thuis aan de slag met het leren 
programmeren; 
 
Ko de Kraker is een online game die kinderen 
kennis leert maken met de basisbeginselen van het 
programmeren. Ko is een vogel die van noten houdt. De 
leerling moet hem helpen zijn geliefde noten te vinden 
door een doolhof.  
 
Hour of Code  biedt allerlei spelletjes van, u 
raadt het al, één uur. De organisatie wil alle kinderen 
enthousiasmeren voor informatica en programmeren. 
Zo kun je bijvoorbeeld leren programmeren met Anna & 
Elza, Minecraft of Angrybirds. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie komt onze medezeggenschapsraad versterken? 
Het is bijna weer het einde van het schooljaar, wat vaak 
ook betekent dat er nieuwe leden worden gezocht voor 
onze MR.  
 
Voorzitter Marc Brink zal na maar liefst 9 jaar trouwe 
dienst afscheid gaan nemen. Daarnaast stelt ook Judith 
van Gemert haar positie beschikbaar. Zij treedt officieel 
volgend schooljaar af, maar treedt eerder af met het 
oog op de diversiteit binnen de oudergeleding van de 
MR (vertegenwoordiging ouders uit meerdere 
leeftijdsgroepen) en om de continuïteit van de MR te 
borgen.   
 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw MR-lid. 
Wilt u zich kandidaat stellen voor de MR? Stuur dan voor 
maandag 7 juni een mail aan de verkiezingscommissie 
van de MR; stembureaupoolster@gmail.com. 
 
Vermeld hierin uw naam en uw profiel (iets over jezelf, 
kinderen en waarom je je graag wilt kandideren). Bij 
meerdere aanmeldingen worden verkiezingen 
georganiseerd en wordt deze informatie gebruikt bij de 
schriftelijke presentatie. 
 
Nadere informatie over de MR vindt u op de website van 
de school  
 
Hiep IEP hoera!  
In de maand april hebben de leerlingen van de groepen 
8 meegedaan aan de jaarlijkse IEP-eindtoets. Naast dat 
dit een beeld, vaak een bevestiging, geeft van welk type 
vervolgonderwijs bij een leerling past. Geeft het ons ook 
inzicht in hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld in 
hun jaren bij ons op school. Met onder andere deze 
gegevens kunnen we ons onderwijs evalueren. De 
scores die de groepen hebben behaald, passen goed bij 
het beeld dat wij hadden en voldoen ruimschoots aan 
de gestelde norm. Kortom; ze hebben het allemaal 
uitstekend gedaan, nu op naar de afscheidsmusical!  
 

 
Agenda 
Vr 28-05 INFO #17 
Di 01-06 Ontdeklab groep 3a 
Wo 02-06 Jeugdverpleegkundige 
Vr 04-06 Margedag | Alle kinderen vrij 
Ma 07-06 Cito groepen 3 t/m 7 week 1 
Di 08-06 Ontdeklab groep 3b 
Do 10-06 Margemiddag | Alle kinderen om 

12.00 uur vrij 
Vr 11-06 INFO #18 
   

Digitale jaarplanner  

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Nationaal Programma Onderwijs 
De afgelopen periode zijn we hard aan de slag geweest 
met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het 
NPO is een programma van de overheid om de gevolgen 
van de scholensluiting ten tijde van de coronacrisis te 
herstellen. Scholen in alle sectoren van het onderwijs 
krijgen in totaal 8,5 miljard euro extra financiering om 
de nadelige gevolgen van de scholensluiting op te 
lossen. Binnen OPON hebben we ervoor gekozen om in 
eerste instantie de helft van de aan ons toegekende 
gelden in te zetten, omdat we de intentie hebben om de 
gelden over een langere periode dan 2 jaar in te zetten.  
 

In de afgelopen maand is er een schoolscan gemaakt en 
vanuit deze schoolscan hebben we voor het komend 
schooljaar meerdere bewezen interventies gekozen. 
Deze sluiten voor een groot deel aan bij reeds ingezette 
ontwikkelingen van de school; 
 
 Gemiddelde klassenomvang verkleinen 
 Ouderbetrokkenheid vergroten middels 

maandbrieven vanuit de groep 
 Scholing in het geven van feedback 
 Extra individuele begeleiding leerlingen 
 De digitale sprong verduurzamen 
 Bevordering welbevinden en sociaal-emotionele 

ontwikkeling  

We hebben gezocht naar een combinatie van 
incidentele en meer structurele interventies. De 
schoolscan met de bijbehorende interventies is 
besproken en goedgekeurd in de MR. Mocht u deze 
eens nader willen bekijken, dan kunt u contact 
opnemen met Bart van Bergen.  
 
Digitaal cultuurmenu 
Omdat de maatregelen op dit moment nog zo zijn dat er 
geen fysiek cultuurmenu kan plaatsvinden. Is ervoor 
gekozen om een aantal workshops digitaal plaats te 
laten vinden. Zo deden de groepen 1 en 2 mee aan Ik 
zie, ik zie, wat jij niet ziet. Tijdens deze workshop leerden 
de kinderen op een andere manier naar onder andere 
kunst te kijken. De kinderen van groep 5b/6a en 6b 
maakten onder begeleiding van meester Pieter, die we 
al kenden van het jaarlijkse blazersfeest,  hun eigen 
blaasinstrument. Komende week gaan ze ook nog een 
slaginstrument maken. Fijn om te ervaren dat het ook 
op deze manier kan, wel hopen we uiteraard dat het 
snel weer anders gaat. 

Toetsing & rapportage  
Omdat het toch allemaal een beetje anders gaat dan 
anders, vindt u hieronder een overzicht van de wijze 
waarop er de komende periode getoetst en 
gerapporteerd zal worden.  
 
Toetsing & rapportage | Cito’s  
Vanaf week 23 zullen in de groepen 3 t/m 7 de 
gebruikelijke Cito-toetsen worden afgenomen. Ondanks 
dat de tijd tussen de afnames korter is dan anders, halen 
we ook hier weer waardevolle informatie uit. Op deze 
manier kunnen we goed zien waar uw kind nu staat. Zo 
kunnen we zorgen voor een goede overdracht naar het 
volgende schooljaar. Zoals altijd gebruikt de leerkracht 
de Cito-toetsen als één van de (objectieve) 
informatiebronnen om te zien waar uw kind staat, om 
het vervolgens verder te kunnen helpen met onderwijs 
dat het beste bij hem of bij haar past. 
 
Toetsing & rapportage | Oudergesprekken  
In week 25 en 26 zullen de gebruikelijke 
oudergesprekken worden gevoerd in de groepen 1 t/m 
7. Ook hiervoor geldt dat de gespreksmomenten iets 
korter op elkaar zijn dan anders, maar we vinden we het 
wel fijn om elkaar even te kunnen spreken om zo op een 
fijne manier het schooljaar met elkaar af te sluiten. 
Voorafgaand aan de oudergesprekken ontvangen de 
ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 de meest 
recente ontwikkelingsgrafieken van hun kind.  
 
Toetsing & rapportage | Rapport  
De kinderen uit de groepen 2 t/m 7 ontvangen in de 
een-na-laatste schoolweek net als anders hun rapport. 
Groep 8 krijgt het rapport de laatste schooldag Door de 
korte tussenpoos kan het zijn dat er beoordelingen 
ontbreken of ongewijzigd zijn. Dit wordt in het rapport 
vermeld.  
 
Leerlingenraad 
Afgelopen week vond er een digitale leerlingenraad 
plaats. Samen met juf Inge, meester Bart en Greetje 
vanuit de MR, bespraken de leerlingen een hele hoop 
onderwerpen. Zo werd er onder andere gesproken over 
speelmaterialen op het plein, tostidagen, de laatste 
schoolweek en onze nieuwe methode voor taal en 
spelling.  
 
Tatu, tatu! 
Woensdag heeft Veerle uit groep 5a haar spreekbeurt 
gehouden over de dierenambulance. Nadat ze in de klas 
al een hoop verteld had, kwam er ter illustratie een 
echte dierambulance op het schoolplein. Goed gedaan 
Veerle!  
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E-waste Race 
In de vorige INFO heeft u al kunnen lezen over de E-
waste Race waar de kinderen van groep 6b aan 
meedoen. Vorige week vond de digitale aftrap plaats. 
De kinderen gaan de komende 4 weken zo veel mogelijk 
elektronisch afval verzamelen. U kunt hier allemaal uw 
steentje aan bijdragen. Hoe? Hierover krijgt u zeer 
binnenkort meer informatie van de kinderen.  

 
Verkeersbrigadiers gezocht 
We zoeken voor het komend schooljaar nog een paar 
verkeersbrigadiers. Als verkeersbrigadier zorg je ervoor 
dat onze kinderen veilig het kruispunt van de 
Zevenhuisterweg /Esweg / Dorpsstraat / Eikenlaan 
kunnen oversteken. Dit is een zeer onoverzichtelijk 
kruispunt, waar veel zwaar verkeer over heen gaat en 
vaak te hard gereden wordt. 
 
Kun je één keer per week van 8:15-8:30 uur, of van 
14:00-14:15 uur hier als verkeersbrigadier helpen? Dan 
zou dit fantastisch zijn! Maar ook als je één keer in de 
twee weken kan, of je als invaller wilt aanmelden, ben je 
van harte welkom! 
 
Vragen? 
Ben jij die nieuwe enthousiaste ouder die we zoeken, of 
wil je eerst wat meer informatie, neem dan contact op 
met Bart van Bergen, of één van de verkeersouders. 
 
Diana Jansen 
Andrea Hurley (06-46204729) 
Sandra de Zwart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nationale KNVB Voetbaldag 
Hey! Doe je mee? Op zaterdag 12 juni organiseert VV 
Nieuw-Roden de Nationale KNVB Voetbaldag. Iedereen 
onder de 18 jaar is welkom. Dus ook als je geen lid bent. 
Er is onder andere een pannaveldje, er wordt 4 tegen 4 
gespeeld en er wordt gevoetbaldart. Klik hier voor de 
flyer met meer informatie  

 
Stichting leergeld 
Alle kinderen mogen meedoen! Je wilt als ouder dat je 
kind mee kan doen. Met een excursie, 
schoolactiviteiten, met sport. Leergeld helpt met 
sportkleding, de ouderbijdrage of de contributie als daar 
even geen geld voor is. Kinderen die aan sport doen zijn 
gezonder en maken nieuwe vrienden. Muziekles helpt 
om je creativiteit verder te ontwikkelen. En met elkaar 
op de fiets naar school maakt dat je erbij hoort. Daarom 
zegt Leergeld: Nu meedoen is straks meetellen. 
 
Voor zwemles, computer of laptop, sport- en culturele 
activiteiten kunt u bij de gemeente terecht. In de 
Meedoen-regeling van de gemeente zijn deze kosten 
meegenomen. Heeft u meer hulp nodig of is uw 
inkomen net te hoog voor de Meedoen-regeling? 
Dan kan Leergeld u verder helpen! Wilt u meer 
informatie? Kijk dan op de site van leergeld     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In en uit de buurt 
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