10 april 2018

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Eindtoets groepen 8

Eindtoets groepen 8 1

Op dinsdagochtend 17 april en woensdagochtend
18 april a.s. zullen de leerlingen van de groepen 8
de eindtoets maken. Ook dit jaar hebben wij ervoor gekozen, om de IEP eindtoets te maken in
plaats van de CITO eindtoets. De toets zal daarom
slechts 2 ochtenden in beslag nemen. De eindtoets telt niet meer mee voor de bepaling van het
opleidingsniveau voor het voortgezet onderwijs. De inschrijvingen van de leerlingen voor de vervolgopleiding zijn al gedaan.
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Koningsspelen
Op vrijdag 20 april a.s. zullen alle basisscholen
weer deelnemen aan de Koningsspelen. Alle
groepen zullen in de ochtend een sportief
programma volgen op verschillende locaties.
Een aparte nieuwsbrief met uitgebreide
informatie over de Koningsspelen ontvangt u
binnenkort per mail.
Wij kunnen nog steeds hulpouders gebruiken! Het gaat
slechts om de ochtend, dus heeft u zin en tijd, vul dan
het formulier in en lever dat in bij de leerkracht. U kunt
ook een mail met uw gegevens sturen naar
koningsspelen@sintleonardusschool.nl.

Driedaagse groepen 8
De jongens en meisjes van de groepen 8 vertrekken woensdagochtend 16 mei a.s. per bus voor een driedaagse
schoolreis naar Domburg in Zeeland. Ze zullen
verblijven in de Stayokay en zullen diverse activiteiten ondernemen in de (directe) omgeving. Wij
wensen de leerlingen, leerkrachten en begeleiders
natuurlijk hele leuke en gezellige, maar ook vooral zonnige dagen toe!
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 22 mei en woensdagochtend 23 mei a.s. zal de schoolfotograaf langskomen om alle schoolgaande kinderen zowel individueel,
met broertje(s) en/of zusje(s) en met de groep weer op de foto te zetten.

Voorbereiding Snappet
Op dit moment zijn wij bezig in de klassen met het gebruiksklaar maken van de tablets van Snappet. Zoals al eerder aangekondigd, gaan we in de groepen 4 t/m 8 met deze tablets werken. In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Er zijn standaard opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, alle leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er extra opdrachten. Als de
leerlingen klaar zijn met de standaard opdrachten, gaan ze naar “het plusje”. Bij het plusje
krijgen leerlingen opdrachten op hun eigen niveau. Ze krijgen steeds een set van 10 opdrachten, na die set wordt opnieuw het niveau bepaald van de leerling en krijgt hij of zij 10
nieuwe opdrachten die aansluiten bij het niveau van de leerling. Het niveau van de leerling
wordt per leerdoel bepaald. Een leerling kan bijvoorbeeld bij rekenen heel goed zijn in tafels,
maar niet goed in geld rekenen. Hij of zij zal dan in “het plusje” moeilijke opdrachten krijgen
bij de tafels, maar makkelijke opdrachten bij het geld rekenen. Dit noemen we ‘adaptief’ onderwijs, ieder kind werkt op die manier meer op zijn of haar eigen niveau. Het voordeel is,
dat de leerkracht via een ‘dashboard’ op de computer direct kan zien, welke leerlingen nog
moeite hebben met bepaalde onderdelen. Vervolgens kan de leerkracht nog een verlengde
instructie geven.
Natuurlijk werken we niet de hele dag op de Snappet, er zijn diverse vakken die waarbij we
nog het werkboek gebruiken en natuurlijk blijft schrijven nog steeds belangrijk!

Gastgezinnen gezocht!
Vorig jaar zomer heeft Stichting Europa Kinderhulp 1029 kinderen uit binnen– en buitenland
kunnen helpen. Zij groeien op in kansarme omstandigheden en kunnen tijdens een zomervakantie in een gastgezin de sores van thuis even achter zich laten.
Voor de zomervakantie zoekt de Stichting in Zuid-Holland nog zo’n 122 vakantieouders voor
kinderen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar bijgaand persbericht.

Website
U kunt deze nieuwsbrief en nog veel meer informatie over onze school lezen op onze website
www.sintleonardusschool.nl.
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Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Koningsspelen

Alle groepen

Vrijdag 20 april

Meivakantie (incl. Koningsdag
en Hemelvaart)

Alle groepen vrij

Vrijdag 27 april t/m
vrijdag 11 mei

Driedaags schoolkamp

Groepen 8

Woensdag 16 mei t/m
vrijdag 18 mei

2e Pinksterdag

Alle groepen vrij

Maandag 21 mei

Schoolfotograaf

Alle groepen

Dinsdag 22 mei en
woensdagochtend 23 mei
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Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!
U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen die
(emotioneel) worden verwaarloosd of die geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die door
omstandigheden thuis worden geconfronteerd met problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor
deze groep kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar
brengt de regio Zuid-Holland ca. 300 kwetsbare kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders. Gastouders van wie we niet meer verwachten dan dat ze onze kinderen aandacht,
structuur en liefde geven.

Wij hebben op dit moment nog zo’n 122 vakantieouders nodig!
Belangrijk om te weten:
- de kinderen zijn tussen de 5 en de 12 jaar oud
- vakantieouders betalen alleen de verblijfkosten van hun vakantiekind
- het vakantiekind kan uitsluitend voor de volledige periode uitgenodigd worden
- ook alleenstaanden kunnen een kind uitnodigen
- het kind is verzekerd tegen dokters- en ziekenhuiskosten
- het kind mag binnen Nederland mee op vakantie met de vakantieouders
- tijdens de verblijfsperiode is er 24-uurs begeleiding voor vakantieouders vanuit de organisatie
- het is erg leuk om te doen.
Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes:
Uit Berlijn komen kinderen tussen 16 juli tot en met 2 augustus. Uit Hannover komt een groep van 23
juli tot en met 2 augustus. Uit Frankrijk van 17 juli tot en met 2 augustus. En de Nederlandse kinderen
worden bij vakantiegezinnen ondergebracht tussen 23 juli en 6 augustus.

Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het nodig heeft? Kijk dan op onze website:
europakinderhulp.nl en vraag een informatiepakket aan. U kunt ook een mail sturen naar
zuidholland@europakinderhulp.nl, dan neemt een vrijwilliger en ervaren vakantieouder contact met u
op.

