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de kinderen uit de kleutergroepen heel erg blij zijn met al
het nieuwe materiaal dat is gekocht van het geld van de
kaartenactie?
de kinderen van groep 5 een reisbureau openen? Zij gaan reclame maken voor
verschillende provincies van Nederland en daar zijn de ouders bij uitgenodigd.
we de week van de lentekriebels hebben gehad en het daarna meteen de week
van het geld is?
juffrouw Evy een leerzame workshop muziek heeft gegeven aan alle leerkrachten
van de Lage Weijkens?
groep 5 voor het fluitsignaal van ‘scoor een boek’ uitgenodigd is bij RKC Waalwijk
op dinsdag 9 april? www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs/scooreenboek.html
we op maandag 15 april met de hele school Streetwise hebben? Georganiseerd
door de ANWB.
we op 3 april met het team de volgende stap zetten in de ‘coachende leraar’?
we volop bezig zijn een nieuw schoolplan te schrijven voor de komende 4 jaren?
2 april de inspecteur op bezoek komt?
de Koningsspelen vanwege Goede Vrijdag een week eerder zijn dan ´normaal´?
de lente weer is begonnen?
de Lage Weijkens met 2 meisjesteams en 2 jongensteams gaan deelnemen aan
het schoolvoetbaltoernooi?
we alweer over de helft van het schooljaar zitten?

Vanuit de MR
Op 18 maart heeft de MR vergaderd. De voorzitter van de OV (Diederik Hoenders) is
aangesloten en we hebben o.a. gesproken over schoolreis en oudergesprekken.
Verder stond het vakantierooster 2019-2020 op de agenda. De herfst-, kerst- en
carnavalsvakantie liggen vast. De meivakantie is nog niet helemaal helder omdat de
mogelijkheden m.b.t. studiedagen nog nader bekeken moeten worden.
Als u vragen heeft of tips wilt delen, kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delagewijkens.nl

Aanmelden nieuwe kleuters
We krijgen al best wat aanmeldingen binnen. Denkt u er aan dat de kinderen die
vóór 1 augustus 2020 4 jaar worden aangemeld moeten zijn? Dit heeft te maken met
de personeelsbezetting.
Nieuws uit groep 8
IEP eindtoets op 16 en 17 april
Op dinsdag 16 april aanstaande starten de kinderen van groep 8 met
de zogenaamde eindtoets basisonderwijs. We zijn sinds vorig jaar
afgestapt van de Cito-eindtoets en nemen dit jaar voor de tweede
keer de IEP-toets af. Deze toets is minder belastend voor de
kinderen in tijd. Zo toetsen we bijvoorbeeld geen 3 volledige
ochtenden. De IEP wordt afgenomen in 2 ochtenden waarin circa 2
uur wordt getoetst. Hiernaast sluit de vraagstelling beter aan bij de
lesmethoden en is de vraagstelling eenduidiger. Voor de kinderen met dyslexie wordt
de luisterversie aangeboden. In de middag volgen de kinderen het normale
programma. Vanaf woensdag 15 mei komen de uitslagen bij ons binnen en zullen we
de ouders hierover zo spoedig mogelijk berichten.
Na de eindtoets…
… werken de kinderen gewoon door aan het gewone lesprogramma. We zijn
inmiddels gestart met de voorbereidingen van de eindfilm van groep 8, die op de
afscheidsavond in première gaat. In juni is er het schoolkamp naar Oostkapelle en zo
komen er nog wat meer activiteiten.
Maar zoals aangegeven blijven we ook echt werken aan de gewone schoolvakken.
Het is dan op school niet ‘klaar’. We willen de kinderen voor wat betreft de schoolse
vaardigheden in hun ritme houden. Hier hebben ze alleen maar profijt van als ze
naar hun nieuwe school gaan.
Het dak
De politiek in onze gemeente is volop bezig ‘frisse scholen’ te verwezenlijken. Op 20
maart hebben we bezoek gehad van wethouder Brekelmans. Hem is nadrukkelijk
verzocht om ervoor te zorgen dat wij bij de eerste lichting komen. Het is hier immers
allemaal begonnen........
Tot die tijd is het niet verstandig om de speelplaats verder te renoveren (belijning)
omdat we best wel risico lopen dat een en ander weer beschadigd wordt bij de
dakwerkzaamheden.
Inspectie
Op 2 april aanstaande komt de inspecteur een onderzoek doen op
onze school. Wij zijn geselecteerd om uitleg te geven over hoe
onze zorg geregeld is.
Dit komt dan in plaats van een regulier onderzoek.

ANWB Streetwise

Op 15 april komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB
Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met
praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met het kinderzitje.

-

Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig
oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.

-

Hallo auto leren de groepen 5 en 6 de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.

-

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op, zodat ze
straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
Deze twee groepen komen dus op 15 april allemaal met de fiets naar school.

Speelplaats
Er zijn inmiddels weer wat ontwikkelingen voor wat betreft de
speelplaats. De afdelingen van de gemeente die daar over
gaan (juridisch en welstand) hebben een akkoord gegeven.
Welstand overigens alleen, als de poort een parkachtige
uitstraling zou krijgen. Ons (ouder) talent Jürgen van
Groeninge heeft daarvoor een ontwerp gemaakt dat
uitstekend past bij onze omgeving (dieren die in onze duinen leven).
Een ander talent, Jeroen Klijn heeft verder gezorgd voor een passende
vergunningsaanvraag. Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief hebben we een
akkoord ontvangen en is de vergunning verleend. De volgende stap is een
bruikleenovereenkomst. Dit moet op zeer korte termijn gaan lukken. We hopen dat
we over enkele weken opdracht kunnen geven voor het hekwerk.

Eftelingdag
Op maandag 25 maart zijn we met de hele school naar
de Efteling geweest. Het was een erg gezellige dag!
Ondanks het wisselende weer hebben alle kinderen,
begeleidende ouders en leerkrachten ervan genoten! Wij willen iedereen bedanken
voor deze gezellige dag!

