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Het voorjaar aan de Jagerskreek
Tijd voor een update in de 'voortuin' van de
school! Drie ouders (bedankt!!) hebben
samen met groep 8 een hele vrijdagmiddag
de handen uit de mouwen gestoken. Het
resultaat is prachtig! De lente mag nu écht
beginnen!

Mini-avondvierdaagse
Maandag 14 mei start de mini-avondvierdaagse voor leerlingen uit
de groepen 1 t/m 4.
De starttijd van de eerste drie avonden is 16.15 uur vanaf O.B.S.
de Bron aan de Vlasdreef. De vertrektijd en andere informatie over
de slotavond wordt u later medegedeeld.

Kunstenaar op school bij de kleutergroepen op de Jagerskreek
Op woensdag 16 mei komt Marjon Hoogendijk een kunstles geven aan de beide
kleutergroepen op de Jagerskreek. Het thema is: Zien zonder kijken
We gaan spelen met vormen, werkelijkheid , droom en fantasie
We ontdekken het materiaal, nieuwe unieke invalshoeken, ze gaan een echt kunstwerk
maken.
Wij zijn benieuwd welke originele ideeën er zullen ontstaan bij de kinderen.

Pinksteren
Maandag 21 mei zijn de kinderen vrij ivm 2e Pinksterdag.
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Lustrumfeest 10 jaar Toermalijn
In de week van 22 t/m 25 mei is er het lustrumfeest in het kader van het 10 jarig bestaan
van de Toermalijn.
De ouders krijgen nog een programmaboekje uitgereikt

VOORUITBLIK JUNI

Digitaal programmeren groep 5/6 Vlasdreef
Vrijdag 1 juni krijgt groep 5/6 van de Vlasdreef op school een
gastles ‘Code-uur’. De kinderen maken in deze les kennis met
digitaal programmeren.
Kijk op de link voor een overzichtje https://youtu.be/H0FzwH-GJ20
Digitaal tijdperk
Wij leven in een tijd waarin technologie de wereld om ons heen razendsnel heeft veranderd,
nog steeds verandert en zal blijven veranderen. Er vindt een transformatie plaats van een
industriële- naar informatiesamenleving. Dit heeft een enorme impact op de manier waarop
we samenleven, leren en werken. Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk waarbij ze
voornamelijk met behulp van internet informatie tot zich nemen. Ze ontdekken geheel
onbevangen de mogelijkheden van nieuwe technologie. Dit vraagt om digitale
vaardigheden. Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden worden kinderen
gestimuleerd op een nieuwe manier creatief uiting te geven aan gedachtes, ideeën en
oplossingen.

Digitaal programmeren groep 7 Jagerskreek
Vrijdag 8 juni krijgt groep 7 van de Jagerskreek op school een gastles ‘Code-uur’.
Ook de kinderen van groep 7 maken in deze les kennis met digitaal programmeren.
https://youtu.be/H0FzwH-GJ20

Screeningsweek
De screeningsweek begint op maandag 4 juni.
Twee keer per jaar worden de leerresultaten d.m.v. CITO-toetsen onderzocht. Zo`n
onderzoek noemen we een screening. Deze screening vindt plaats in de zogenaamde
screeningsweek.
De jongste kleuters (de oudste kleuters hebben in januari al de screening gedaan) en alle
leerlingen van de groepen 3 t/m 6 maken in die week een aantal toetsen in de vakgebieden
rekenen, lezen en spelling. Op die manier kunnen we zien of het onderwijs, zoals wij dat op
de Toermalijn geven, goed is. Een stuk kwaliteitsbewaking dus!!
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IEP-toets voor de groepen 7
Vanaf dinsdag 4 juni wordt er bij ons op school ’s morgens bij de groepen 7 de IEP-toets
(entreetoets) afgenomen. De IEP-toets is bedoeld als diagnostische toets d.w.z. dat er
gekeken wordt welke eventuele hiaten een leerling nog heeft in de leerstof voordat hij naar
groep 8 gaat.
De toets heeft niets te maken met de IEP-eindtoets van groep 8, die dient om u een advies
te geven voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van deze entreetoets zal met de ouders
worden besproken in het volgend schooljaar bij de voorlichtingsavond van groep 8.

Disco
Vrijdag 15 juni is er de jaarlijkse schooldisco weer voor beide locaties. De disco wordt
gehouden op de locatie Jagerskreek. Omdat de disco voor de kinderen is, mogen zij hun
liedjes die ze op die avond willen horen doorgeven. Zo wordt dan de muziek gedraaid die
de kinderen willen horen.
Elke leerling mag 3 liedjes doorgeven. U kunt de liedjes met naam van de artiest of de
youtube link van het liedje doorsturen naar: jrvd@telfort.nl.
Nadere informatie komt nog via de ouderraad.
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