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Even bijpraten
Meivakantie; even een terugblik op de voorbije 11 weken onderwijs op school. In die 11 weken hebben 10 groepen
in quarantaine gezeten; 2 van die groepen zelfs 2 keer en 1 groep een ochtend. Is dat veel? Is dat weinig? Wie zal
het zeggen. Voor de ouders van wie het kind thuis moest blijven, of zelfs 2 keer zal het niet meegevallen zijn. Als ik
kijk naar scholen om ons heen, lijkt het nog mee te vallen, zeker als je weet dat we 18 groepen hebben. Nu gaan
we lekker genieten van de vakantie en hopen op lekker weer en even ontspanning. Dat heeft zeker groep 8 ook
verdiend. Gisteren hebben zij hun eindtoets gemaakt en sommige kinderen waren toch wel een beetje gespannen.
Maar zoals ik eerder al meldde; er hangt niks meer vanaf. De adviezen zijn gegeven, de aanmeldingen zijn achter
de rug. Kortom; eigenlijk konden ze vrijuit laten zien waartoe ze in staat zijn na 8 jaar onderwijs. Verder in deze
nieuwsbrief leest u meer; van de leerlingen zelf.
Ook verderop in deze nieuwsbrief treft u het vakantierooster voor volgend schooljaar aan.
Ik wens iedereen een prettige vakantie en hoop iedereen in een goede gezondheid op 17 mei weer terug te zien.
Op naar de laatste 10 weken van dit schooljaar...

Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Vakantierooster
Herfstvakantie:

zaterdag 23 oktober t/m zondag 31 oktober 2021

Sinterklaas

maandag 6 december 2021

Kerstvakantie:

zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Carnaval:

zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022

Pasen:

maandag 18 april 2022

Koningsdag

valt in meivakantie

verlenging meivakantie

zaterdag 23 april t/m zondag 1 mei 2022

Mei-vakantie:

zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei 2022

Hemelvaart:

donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren :

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie:

zaterdag 23 juli t/m zondag 4 september 2022

Route 8
Donderdag 29 april hebben wij de eindtoets gemaakt.
Deze toets bevestigt of het niveau wat we hadden gekregen wel het goede niveau was voor ons.
Dit waren de onderwerpen die we allemaal hebben gemaakt:
Taal - Leesvaardigheid
Taal - Taalverzorging
Taal - Begrippenlijst
Taal - Woordenschat
Rekenen - Getallen
Rekenen - Verhoudingen
Rekenen - Meten en Meetkunde
Rekenen - Verbanden
En nog een extra onderwerp:
Functioneren
Sommigen waren wat makkelijker, en sommigen waren wat moeilijker. Er kwamen ook vragen waar we van schrokken
want die hadden we misschien nog niet eens is gehad! Dat was geen probleem vertelde juf Lieke ons, dat is alleen maar
een goed teken dat betekent dat je het goed doet en ze wilden weten wat we al allemaal konden, heel veel kinderen
van groep 8 vonden de toets maar lang duren maar ze hebben wel heel goed doorgewerkt!!
Zover onze eindtoets.

groetjes, Zino
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Hoi ik ben Evy en ik heb ook meegedaan aan de route 8 eindtoets.
Ik vond het erg spannend want het is een best wel belangrijke toets,
maar toen ik eenmaal begonnen was ging de spanning best wel snel weg.
De route 8 eindtoets is heel fijn je niveau wordt aangegeven door je juf/meester,
De toets wordt dan op jouw niveau aangepast.
Je hebt 9 onderdelen,
4 van taal,4 van rekenen en 1 van functioneren, Met functioneren komen er vragen over jouw bijvoorbeeld over hoe je
je voelt.
Bij de andere 8 toetsen kun je de vragen beantwoorden,
Als je hem goed maakt dan krijg je een moeilijkere vraag,
als de vraag fout is dan krijg je een makkelijkere vraag,
De toets past zich aan jou aan
Als je de vraag hebt gemaakt druk je op volgende,
je kunt de vraag dan niet meer terug zien of verbeteren.
je kunt ook zelf kiezen in welke volgorde je de toets wilt maken.
Als je de toets hebt gemaakt krijg je na 2 á 3 weken de uitslag.
Misschien vind je het spannend maar geloof me dat is nergens voor nodig.
Evy.
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