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IEP-eindtoets groep 8
We zijn als school trots op de behaalde resultaten. Deze zijn bereikt dankzij de inzet van de
kinderen, de leerkracht en de stimulans die de kinderen thuis zijn geboden. De leerlingen
van de Toermalijn hebben als groep boven het landelijk gemiddelde gescoord.
Het landelijk gemiddelde lag op 81,8 en de school scoorde 82,7.

Screeningsweek
De screeningsweek begint op dinsdag 11 juni. Twee keer per jaar worden de
leerresultaten van alle kinderen in alle klassen onderzocht. Zo’n onderzoek noemen we een
screening. Omdat die onderzoeken gedurende een
week worden afgenomen, noemen we dat een
screeningsweek. Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 7
maken in die week een aantal toetsen in de
vakgebieden rekenen, lezen en spelling. Het doel ervan
is om te bekijken of de leerstof van de afgelopen
periode goed begrepen is. Op die manier kunnen we
zien of het onderwijs, zoals wij dat op de Toermalijn
geven, goed is.

IEP-advies toets voor groep 7
In week 24, vanaf dinsdag 11 juni wordt er bij
ons op school ’s morgens de IEP-advies toets
afgenomen in groep 7. De IEP-advies 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 IEP-advies toets zal met de
ouders worden besproken in het volgend schooljaar bij de voorlichtingsavond van groep 8.

Bezoek aan de kinderboerderij voor groep 7 Jagerskreek
Maandag 24 juni gaat groep 7 op de fiets naar de kinderboerderij.
Daar krijgen ze een bijen les en gaan ze een kijkje in de bijenstal.
Tot slot zullen ze een kaarsje van bijenwas gemaakt.
Omdat de les om 13:15 uur begint komen de kinderen 11:30 uur naar
huis en worden om 12:45 uur met de fiets weer op school verwacht.
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Atletiekochtend voor groep 7 van de Jagerskreek
Woensdag 26 juni heeft groep 7 van de Jagerskreek een atletiekochtend op het sportterrein van atletiekvereniging Spark.
Zij gaan hier op de fiets naar toe. Omdat de atletiekochtend om 09:00
uur start vertrekken we om 08:15 uur vanaf school en zijn rond 12:15
uur op school.
Neem wat extra drinken en eten mee. De leerlingen ontvangen via de
leerkracht nog nadere informatie.

Informatiebrief nieuw schooljaar
In week 25 (17-21 juni) hopen wij u te kunnen informeren over het volgend schooljaar. In
deze brief staan de groepsindelingen, de gymtijden, het vakantierooster en de planning van
studiedagen.
Aan het begin van het nieuwe jaar kunt u de activiteitenkalender weer op de website van de
school vinden. Uiteraard worden de activiteiten ook in de maaninfo vermeld

Kamp groep 8
Op dinsdag 25 juni gaan de beide groepen 8 op schoolkamp. De
leerlingen zullen deze dagen doorbrengen in de Peppelhoeve te
Putten. Donderdag 27 april worden zij rond 21:15 uur terug
verwacht. Wij wensen de leerlingen 3 fijne dagen met veel mooi
weer toe.
Voor meer informatie over het kamphuis, bezoek dan de website;
www.depeppelhoeve.nl

Studiedag Prokind
Op vrijdag 28 juni is er een studiedag van Prokind Scholengroep. Alle kinderen zijn
deze dag vrij van school. Vergeet u niet om afspraken te maken met de kinderopvang als
dat nodig is.

Afscheidsmusical groep 8 Vlasdreef
Maandag 8 juli is er voor de ouders van groep 8 van de Vlasdreef
een afscheidsavond waarbij officieel afscheid wordt genomen van
de leerlingen. De ouders krijgen hiervoor een uitnodiging
2e Rapport
Het laatste rapport van dit schooljaar wordt op
vrijdag 12 juli aan alle kinderen meegegeven. In
principe zijn er bij dit laatste overgangsrapport geen
oudergesprekken meer. Wel is het zo dat als een leerkracht een bepaalde
ouder toch nog wil spreken over het rapport, hij/zij een afspraak maakt met de
desbetreffende ouder. Andersom geldt hetzelfde; als een ouder n.a.v. het
rapport toch met de klassenleerkracht wil spreken, dan kan deze ouder zelf
een afspraak maken met de betreffende leerkracht.
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Afscheidsmusical groep 8 Jagerskreek
Maandag 15 juli is er voor de ouders van groep 8 van de Jagerskreek een afscheidsavond
waarbij officieel afscheid wordt genomen van de
leerlingen. De ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.
Op de afscheidsavond zijn per leerling maximaal 4
personen welkom.
Mochten er meer belangstellenden zijn die graag de
musical van de kinderen willen zien (opa’s, oma’s, ooms,
tantes, etc.) zijn zij van harte welkom op vrijdag 12 juli
om 13:15 uur. Wij voeren de musical dan deze middag
speciaal voor hun op.

Uitje groep 8
De leerlingen van beide groepen 8 gaan nog iets leuks doen op dinsdag 16 juli.
De kinderen krijgen hiervan via de leerkracht nog bericht.

De VakantieBieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van
maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni.
Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend
tot en met 31 augustus.

Zomervakantie
De zomervakantie begint bij ons op donderdag 18 juli en duurt
tot en met zondag 1 september.
Het nieuwe schooljaar begint op maandag 2 september.
Team en directie wenst u een prettige vakantie.
Graag zien wij u volgend schooljaar weer terug op school.
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