
 

Agenda: Zie ook onze website: www.detalententoren.nl  

  

      

Ma.  29 februari  EHBO groep 8 

Di. 1 maart  Studiedag voor de leerkrachten, een vrije dag voor de kinderen 

Do.  3 maart 10.30 uur Excursie kleuters naar garagebedrijf De Laat 
 
Meneer Jan maakt portretfoto`s van de Communicanten 

Ma. 7 maart  EHBO groep 8 
Excursie groep 1-2 naar de boerderij van de fam Kuijten 

Di. 8 maart  
8.15 uur 

Juf Riëtte ’s middags afwezig i.v.m. cross over. 
Groep 5/6 gaat op excursie naar het van Abbemuseum  

Do. 10 maart  Cross-over juf Riëtte 

  

  

 

  

  

5 maart Oliver Timmermans 

  
  

  
             

                             
Beste ouders,  

We zitten op dit moment in de derde week na de carnavalsvakantie en alle M(idden) toetsen van Cito 
zijn gemaakt, geregistreerd en geanalyseerd.  
Nu zijn dit niet de enige toetsen, maar het zijn wel objectieve, methode onafhankelijke toetsen die 
vergeleken worden met het landelijk gemiddelde. En op die manier wel graad meters. 
De belangrijkste vergelijking is echter de vergelijking van de resultaten van deze toetsen met de 
eerder door uw zoon of dochter gemaakte toetsen. En als daarin ineens onverwacht grote verschillen 
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zijn te zien, dan is dat zeker reden voor nader onderzoek en gesprek. Als een leerling zelfs twee 
niveaus is gedaald wordt u daar ook zeker nog vóór de oudergesprekken van op de hoogte gebracht.  
 
Verder zijn deze toetsen ook goede input voor het evalueren van de plannen van de afgelopen 
periode én natuurlijk het opstellen van de plannen voor de kómende periode. Het meest effectief is 
om dat met beide leerkrachten sámen te doen en daar gebruiken we ook een deel van de studiedag 
van komende dinsdag 1 maart voor. De kinderen zijn dan de hele dag vrij.  
Tot slot, mocht u nog gezinnen kennen, met een kind dat tussen 1 augustus 2016 en 1 oktober 2017 4 
jaar wordt, wilt u hen dan verwijzen naar onze open dag voor toekomstige leerlingen op woensdag 9 
maart?!? Aanmelden van deze kinderen moet namelijk vóór 1 april dit jaar plaats vinden i.v.m. de 
toekenning van de financiële middelen en dus leerkrachten voor het komend schooljaar.  

 

Namens het team: Mári Kokke  

  
Schoolvakanties 2016-2017 
 
Start   : 5 september 
Herfstvakantie  : 24 oktober - 28 oktober 
Kerstvakantie  : 26 december – 6 januari 
Voorjaarsvakantie : 27 februari – 3 maart 
2de paasdag  : 17 april 
Meivakantie   : 24 april – 5 mei 
Hemelvaart  : 25 en 26 mei 
2de pinksterdag  : 5 juni 
Zomervakantie  : 17 juli – 28 augustus 
 
Toets weken : 
Dit zijn de Cito-toets weken en zijn onder voorbehoud 
 
Begintoetsen (m.n. voor gr 8)  : 31 oktober – 11 november 
Middentoetsen   : 16 januari – 3 februari 
Eindtoetsen   : 12 juni – 30 juni 
 
Eind-citotoets gr 8  : medio april. 

 

Vastenactie 2016 
Dit jaar willen we alle kinderen vragen om in de laatste week voor Pasen enkele kledingstukken, die 
niet meer gedragen worden, mee naar school te brengen. Deze willen we aan de organisatie van de 
Salvatoriaanse hulp actie aanbieden, zodat zij die in kunnen zetten voor de kinderen, die deze kleding 
nog goed kunnen gebruiken. In de onderbouw en in de bovenbouw 
komt er iemand vertellen op welke manier de kleding opnieuw wordt ingezet. 
Tevens willen we vragen of er kinderen zijn, die met hun ouders, de vastenactiezakjes van de parochie 
op willen halen. Het voorstel is om de zakjes uit je eigen straat op te halen. Geef dit even door aan 
juffrouw Riëtte 

  

 

 

Nieuws uit groep 1-2:  
Op donderdag 3 maart gaan we naar de garage van de papa en mama van Daan de Laat. We zijn blij 

dat we in het kader van het thema vervoer daar een bezoekje mogen brengen. Kleuters leren heel 

veel door het zien van echte beelden. Familie de Laat alvast bedankt. Ouders kunnen geheel 

vrijblijvend meegaan. We vertrekken om 10.30 uur vanaf het schoolplein. Om te weten hoeveel 

ouders er mee gaan, is het fijn als je het even doorgeeft aan de juf. 



Maandagmiddag 7 maart gaan we naar de boerderij van de ouders van Isa. Voor deze excursie zijn 

we op zoek naar enkele ouders die willen rijden. Geef je even op bij een van de juffen. We vertrekken 

om 13.15 uur. Familie Kuijten ook jullie hartelijk bedankt. 

 

Donderdagmorgen 24 maart gaan we met de kleuters om 10.30 uur naar de familie van Lith op 

excursie. 

In de volgende info volgt er meer informatie. 

 

Op vrijdag 18 maart en 25 maart gaan we gezellig knutselen voor Pasen. Als je mee wilt knutselen kun 

je dit doorgeven aan een van de juffen. 

Vrijdag 18 maart knutselen we vanaf 11.00 uur en op 25 maart van 9.00 -10.00 uur. 

Na een gezellig kopje koffie of thee kun je samen met de kinderen mee gaan paaseieren zoeken. 

  

Nieuws uit groep 3-4:  
Goed kunnen rekenen is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de huidige 
samenleving. En dan niet alleen sommen maken, maar bijvoorbeeld ook kunnen klok kijken, meten, 
betalen, schattingen maken en een plattegrond lezen. School is en blijft dé plek om te leren rekenen, 
maar ook ouders kunnen positief bijdragen. Daarvoor hoeft u echt geen rekendeskundige te zijn. 
Hierbij wat tips voor thuis om het rekenen spelenderwijs te stimuleren:  
Oefen met uw kind rekensituaties uit het alledaagse leven Rekenen hoeft niet met een boekje achter 
het bureau. Via alledaagse situaties leert een kind heel veel, ook over rekenen. Zomaar een paar 
suggesties: samen terug tellen met de magnetron als het brood wordt ontdooid. Of boodschappen 
doen: laat uw kind eerst een lijstje maken en schatten hoeveel er nodig is. Laat het afrekenen en het 
teruggegeven geld natellen. Of helpen bij het koken: een recept lezen en alles afwegen is alweer een 
rekenoefening. Leren klok kijken: Stel dan regelmatig vragen over de tijd; bv. hoe lang duurt het? In 
bad gaan: hoeveel water is daar eigenlijk voor nodig? Laat uw kind een schatting maken, doe dat zelf 
ook en bespreek de uitkomst met elkaar. Onderweg op vakantie: hoeveel kilometer is het nog naar de 
eindbestemming? Laat het zelf de route bijhouden op een wegenkaart; wat is de verhouding van de 
afstanden op de kaart en het echte aantal kilometers? U kunt een gesprek voeren over het zakgeld en 
laten uitrekenen hoe lang uw kind moet sparen voordat het iets kan kopen. 
Speel spelletjes: Spelletjes zijn ook een vorm van oefenen met rekenen. Door vaker een spelletje te 
doen moet uw kind hardop of in gedachten tellen en oefent het de getallenrij. Bij ingewikkeldere 
spellen moeten er kansen berekend worden en een strategie worden uitgestippeld. Er zijn heel veel 
spellen waar rekenen in zit, van eenvoudig ganzenbord tot strategisch monopoly, maar ook 
rummikub, triominos of yahtzee.  
 
 

Nieuws uit groep 5-6:  
Via cultuureducatie zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan enkele museumlessen. 
De bedoeling is onder andere, dat de kinderen betekenis leren geven aan een beeldend werk en dat 
onder woorden kunnen brengen.  
Hier hoort ook een bezoek aan het Van Abbemuseum bij. Een bus komt ons ophalen op dinsdag 8 
maart om 8.15 uur. Kunt u uw kind eraan herinneren deze dag om 8.15 uur op school te zijn?! 
 
  

Nieuws uit groep 7-8:  
Inmiddels hebben alle leerlingen van groep 8 het advies gekregen en kunnen zij zich gaan richten op 
het aanmelden op het voortgezet onderwijs. (enkele leerlingen zijn al aangemeld via de 
vroegaanmeldingen) 
 
De inschrijvingen op het WereDi zijn op de volgende data en tijden: 
Maandag 7 maart: 19.00-21.00 



Dinsdag 8 maart: 19.00-21.00 
Woensdag 9 maart: 15.30-17.00 en 19.00-21.00 
 
De inschrijvingen op Aloysius de Roosten zijn op de volgende data en tijden: 
Maandag 7 maart: 16.00-17.00 en 18.30-21.00 
Dinsdag 8 maart: 16.00-17.00 en 18.30-21.00 
Woensdag 9 maart: 14.30-17.00  
 
Bij de inschrijving moet je het volgende meenemen: 

 een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter 

 het inschrijfformulier van het Samenwerkingsverband (RSV), dat u van de basisschool krijgt. 

 indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de 
toelating (niet zijnde het onderwijskundig rapport, dit wordt digitaal door de basisschool 
aangeleverd). 

 het aanvullende formulier van Were Di (hier downloaden) Dit laatste geldt natuurlijk niet 
voor Aloysius de Roosten 

 
EHBO  
Alle kinderen van groep 8 krijgen twee lessen EHBO. 1 les verbandleer en 1 les reanimatie. De lessen 
vinden plaats op 29 februari en op 7 maart op de St. Jan in Leenderstrijp. De lessen duren van 13.30 
uur tot 15 uur. 
 
 

https://weredi.mwp.nl/Portals/0/Schooljaar%2015-16/Groep%208/AM_03a%20Aanvullend%20Aanmeldformulier%20internet.docx

