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Kalender
Donderdag 15 juni
Woensdag 21 juni
Vrijdag 30 juni
Woensdag 5 juni
Donderdag 6 juni

Studiedag, kinderen hele dag vrij
Avond Oudervereniging
rapport mee naar huis
uitzwaaien groep 8
uitglijden groep 2 en vanaf 13.00 uur doordraaimiddag

Vanuit de directie

Wat een mooie lustrumweek hebben we achter de rug:
-maandag opening met de djembe-optredens van alle groepen
-dinsdag de sport en speldag
-woensdag de schoolreis naar Toverland
-donderdag de meester en juffendag met de bioscoop voor gr 5 t/m 8 en de voorstelling voor groep 1 t/m 4
en natuurlijk de high tea
-vrijdag de optredens van het zomerfeest, friet eten in de klas en het eindfeest met de ouders in de
avonduren. En als kers op de taart is het nieuwe logo op de schoolgevel geplaatst.
Ik ben er trots op directeur te zijn van een bruisende school waarbij saamhorigheid en sfeer de basis vormen
voor het onderwijs!
Wist u dat ons volledige team in het GOUD was gekleed tijdens het eindfeest?
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Na de feestelijkheden stappen we over naar het reguliere weekritme.
De komende weken nemen we de Cito einde schooljaar af, toetsen het lezen en maken het tweede rapport.
Voor groep 7 staan gesprekken gepland over de resultaten van de entreetoets. Onze groep 8 werkt aan de
musical en het afscheid van onze school.
Nog 5 weken dan start de zomervakantie!!

Toetsen
De resultaten van de eindtoets groep 8 zijn voor inspectie een meetpunt voor de school. Dit schooljaar heeft
De Bijenkorf een gemiddelde eindtoets behaald van 538,9 waarbij het landelijk gemiddelde op 535,6 is
uitgekomen. Een mooie score die ruim boven het landelijk gemiddelde ligt en waarmee we dan ook super
tevreden zijn.
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Inmiddels zijn de diploma’s uitgedeeld en
trots mee naar huis genomen: GEFELICITEERD allemaal.
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Formatie
Voor volgend jaar is de verdeling van de groepen bekend. We starten in augustus 2017 met 7 groepen die
als volgt verdeeld zijn:
groep 1-2A
groep 1-2B
groep 3
groep 4-6
groep 5
groep 7
groep 8
De verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt bekend gemaakt op vrijdag 9 juni via MaxClass.
Elke OOH school deelt die dag de groepsverdeling met de ouders, zodat personeelswisselingen tussen de
scholen op eenzelfde moment bekend worden
Opknappen lokalen
Doordat vier lokalen een opknapbeurt krijgen tijdens de zomervakantie, vinden tijdens de laatste weken
voorbereidingen plaats. Dit betekent dat de lokalen kaal worden gemaakt en tijdens de laatste schoolweek
worden ook de smartboards al verwijderd en afgevoerd. Uiteraard moeten alle kasten leeg en naar de gang.
Kortom een hele verhuizing voor de lokalen van de groepen 3-5, 4,7 en 8.
Nieuwe leerlingen
De afgelopen weken zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op school gestart:

Fem Kootstra in groep 1-2A
Hidde Nieuwenhuijsen in groep 1-2A
Lennon Smit in groep 1-2B
Kevin Wu in groep 1-2B
Ik wens alle nieuwe kinderen een fijne en leerzame Bijenkorf tijd toe en natuurlijk ook een warm welkom aan
jullie ouders.
Hetty de Ridder
Directeur
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Nieuws van de Oudervereniging
WIST U DAT…
…192 leerlingen in 4 bussen reden naar Toverland (en ook weer terugkwamen);
…180 waterijsjes zijn uitgedeeld na de openingsmiddag;
…150 bekers met limonade en 25 bekers met water, 8 pakken borrelnootjes en 2 zakken pindanootjes er
doorheen gingen op maandag;
…tijdens de meester- en juffendag meer dan 200 zoenen zijn uitgedeeld, 105 kinderen naar de bioscoop zijn
gegaan en 85 kleuters van een theatervoorstelling hebben genoten;
…180 appels, 223 witte bolletjes, 465 knakworsten, 30 ontbijtkoeken werden verorberd tijdens de sportdag;
…het onbekend is hoeveel kilo frietjes vrijdag werden geserveerd, maar ze hebben gesmaakt; net als de 10
kratten bier die op het feest werden leeggedronken!
En dat is allemaal mogelijk gemaakt door enerzijds de hulp van ouders, maar ook dankzij de ouderbijdrage
en de jaarlijkse reserveringen hierop voor het lustrum. We zijn dan ook blij dat dit schooljaar 100% van de
ouderbijdragen zijn voldaan.
Interesse in de begroting voor volgend jaar? Kom dan naar de ALV op woensdag 21 juni aanstaande,
meer hierover via MaxClass!
Brigitte
Namens de OR

