Nieuwsbrief 14 maart 2019

Het is gelukt; het nieuwe speeltoestel is geplaatst tot groot genoegen van veel kinderen. Leuk om
te zien hoe enthousiast ze zijn en ze leren van elkaar in het toestel. We bedanken alle mensen, die
hun handen uit de mouwen hebben gestoken of op een andere manier hun steentje hebben
bijgedragen. Ook de oudervereniging en de Rabobank voor hun financiële bijdrage!

Medio-toetsen
Uit de analyse van de opbrengsten van de Medio-toetsen van CITO maken we op, dat we op het
gebied van Technisch Lezen boven het landelijk gemiddelde scoren in vrijwel alle groepen. Dit geldt
ook voor Begrijpend lezen en Spelling. Voor rekenen hebben we alle doelen niet gehaald en dit
vraagt een verdere analyse per groep.
Binnenkort nemen we in groep 6, 7 en 8 ook weer de tevredenheidsonderzoeken van DUO af, met
daarin de veiligheidsbeleving van kinderen. Dit doen we jaarlijks en met de punten die daar uit
voortkomen gaan we aan de slag. Vorig jaar bleek bijvoorbeeld dat de kinderen niet goed het
verschil wisten tussen pesten en plagen. Dit hebben we dit jaar in de groepen opgepakt. Ook onder
het personeel wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen.
LOF Bewegingsonderwijs
Jerzy Aarnink heeft een LOF-subsidie toegekend gekregen. LOF staat voor “Leraar Ontwikkel Fonds”
en het LOF ondersteunt en verbindt leraren met goede initiatieven om het onderwijs te
verbeteren. Jerzy gaat aan de slag met en zich verder verdiepen in de mogelijkheden van goed
bewegingsonderwijs. We wensen hem hier veel succes en plezier bij!
Deelname Grote Rekendag
Woensdag 3 april nemen we met de hele school deel aan de grote Rekendag. De Grote Rekendag
richt zich op het vergroten van de wiskundige geletterdheid van kinderen. Dit gebeurt door
ze de kans te bieden de wiskunde om zich heen op een wiskundige manier te verkennen. De
kinderen krijgen daarbij uitdagende situaties voorgelegd, die ze zelf moeten aanpakken. Daarbij
krijgen ze uiteraard ondersteuning. Tijdens de zeventiende Grote Rekendag gaan kinderen op deze
manier aan de slag met verhoudingen. Veel onderdelen uit het curriculum in het basisonderwijs

hebben (in)direct te maken met verhoudingen: van het mengen van verschillende kleuren bij
handvaardigheid tot aan het berekenen van de populatiedichtheid bij aardrijkskunde. En niet
alleen binnen de school, maar ook buiten de school komen kinderen verhoudingen tegen. Denk
bijvoorbeeld aan de prijs per kilo in de supermarkt of de snelheid in kilometer per uur. Na afloop,
om 13.45 uur, bent u van harte welkom om de resultaten te komen bewonderen in de groepen.
Mini-makers promo-carrousel
Veel kinderen hebben belangstelling voor techniek en dit merken we o.a. door het grote aantal
kinderen dat deelneemt aan de buitenschoolse activiteit van het Gilde in Haaksbergen.
Maandag 8 april volgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een korte workshop op het gebied van
techniek. Om technologie, digitalisering en maakprocessen nog beter te verankeren in de regio, zijn
de Twentse Maakplaatsen in het leven geroepen: Fablabs, bibliotheken, festivals, musea en
maatschappelijke instellingen maken steeds meer gebruik te maken van het brede en steeds
groeiende activiteitenaanbod.
Tijdens de workshops krijgen de kinderen een beeld van wat zij kunnen verwachten bij de Twentse
Maakplaatsen en het Maker Festival Twente. Na afloop krijgen ze een flyer met informatie mee
naar huis.
Verloting Plantjesmarkt
Dit jaar is de plantjesmarkt op zaterdag 11 mei. Heeft u nog leuke spullen voor de verloting tijdens
de plantjesmarkt? Dan kunt u ze voor de meivakantie in het keukentje van de ov te zetten. (ruimte
tegenover groep 5)
Verder willen Esther Rietman en Ilona Kamphuis graag een oproep doen voor hun opvolging voor
volgend jaar. Dit jaar is een mooie gelegenheid om al vast mee te kijken…
Witte Donderdag en Koningsdag
Dit jaar gaan we met de hele school op donderdagmiddag 18 april om 13.00 uur in de Bonifatiuskerk
Witte Donderdag vieren. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Pastor
Frank de Heus zal de viering leiden. Vrijdag 19 april vieren we op onze school Koningsdag. Meer
informatie volgt t.z.t.

Hallo allemaal! Even voorstellen …
Mijn naam is Tosca van Aaken en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Haaksbergen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te winkelen, dansen, af te spreken met mijn vriendinnen, naar
de sportschool, op vakantie en naar festivals te gaan. Daarnaast werk ik in het weekend op de kaas
en vleeswaren afdeling bij de Jumbo in Haaksbergen.
Het schooljaar 2018-2019 is mijn laatste jaar op de PABO in Enschede. Dit schooljaar hoop ik af te
studeren en met veel plezier mijn diploma als leerkracht basisonderwijs te behalen. Daarvoor zal ik
op de donderdag en vrijdag stage gaan lopen in groep 5 bij Marion Hams en Anneke Besteman. In
de loop van het schooljaar zal ik deze klas overnemen voor mijn laatste stageperiode.
Ik heb heel erg veel zin om in deze groep te gaan beginnen en er een fijn schooljaar van te maken
samen!

