Informatiebulletin voor ouders en kinderen
Jaargang 2016-2017
www.pieterwijten.nl
NR 458-14 april
DE JARIGEN ……
16 april
Lynn Nijssen (gr 5)
18 april
Stefano van Broekhoven (gr 5)
19 april
Lois Schuman (gr 5)
21 april
Romee Roeters (gr 8)
3 mei
Hakan Celik (gr 2)
6 mei
Felice Janen (gr 7)
17 mei
Lyam Leijten (gr 2)
Lex Soeterboek (gr 2)

VAN HARTE GEFELICITEERD!
BELANGRIJKE DATA
19 april
 Afhalen bloemen 10.00u - 13.00u
20 april
 Uitleg koningsspelen voor de hulpouders
21 april
 Koningsspelen groep 1 t/m 8
22 april t/m 7 mei
 Meivakantie
8 mei
 Luizencontrole
10 mei t/m 12 mei
 Kamp groep 8
14 mei
 Communieviering kerk St Antonis
 Moederdag
24 mei
 Schoolfotograaf
25 mei t/m 28 mei
 Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij!

Danique (gr 3)

Berhan (gr 3)

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Leerlingenraad
In de laatste vergadering van de leerlingenraad is er alleen gesproken over de
inrichting én het onderhoud van de tuintjes door de verschillende groepen.
Volgende week dinsdag presenteren zij hun plan in de leerlingenraad. Dit na
overleg met hun klasgenoten en juf.
Verkeersituatie Beukenlaan/Eikenlaan
De Beukenlaan en de Eikenlaan worden omgevormd tot een 30 km/h-zone met
gelijkwaardige kruispunten. Met name zal er gekeken worden naar
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en planning. Hiervoor dienen er diverse
aanpassingen gepleegd te worden. De werkzaamheden starten na de zomervakantie en worden
afgerond in de herfstvakantie.
Laatste levering EU-schoolfruit
Afgelopen week hebben we de laatste levering van het EU-schoolfruit
ontvangen. Het is nu aan alle leerlingen en leerkrachten om zelf voor de
ochtendpauze voor gezonde voeding én drank te zorgen. Gezien de positieve
ervaringen voorafgaande aan de periode van levering van EU-schoolfruit lijkt dit
geen moeilijke opgave. Veel kinderen én leerkrachten zorgden namelijk toen al voor een stuk
groente of fruit voor in de ochtendpauze en brachten daarnaast ook al een flesje
gezond drinken mee.
Inmiddels is bovenstaande ook opgenomen in het schoolfruitbeleidsstuk en in de
aanvraag voor het vignet voeding van de Gezonde School.
De IEP-Eindtoets in plaats van de CITO-Eindtoets
Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere
basisonderwijs. Tot aan dit schooljaar werd op de Pieter Wijten de CITO-Eindtoets afgenomen in
groep 8. Dit schooljaar nemen wij echter op dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2017 in groep 8
de IEP-Eindtoets af. De IEP-Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd.
IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De voordelen, die wij als school zien ten opzichte
van de CITO- Eindtoets zijn:
-Combinatie van gesloten én open vragen
De IEP Eindtoets is de eerste eindtoets die ook open vragen gebruikt.
Doordat de leerling zelf het antwoord mag invullen, wordt de
betrouwbaarheid van de toets verbeterd. Ook werkt de variëteit van
verschillende soorten vragen positief op de motivatie van de leerling.
-Overzichtelijke indeling en vormgeving
De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo weinig mogelijk hoeft te zoeken naar wat er van
hem of haar wordt verwacht. Bij taal bevindt de tekst zich op de ene pagina. De vragen en
antwoordmogelijkheden staan op de pagina ernaast. Zo hoeven de leerlingen niet heen en weer te
bladeren in het toetsboekje en kunnen ze zich concentreren op het beantwoorden van de vragen.
Daarnaast werkt IEP met maar één boekje. Anders dan bij de eindtoets van CITO mogen kinderen bij
de IEP Eindtoets het antwoord in het boekje schrijven of aankruisen.
-Frisse en herkenbare vormgeving
Doordat de vragen in de IEP Eindtoets aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, vinden de
leerlingen de toets zelfs leuk om te maken. Het gebruik van alleen functionele, maar wel frisse
afbeeldingen draagt daaraan bij. Leerlingen vergeten dat ze getoetst worden en kunnen dus echt
laten zien wat ze in hun mars hebben.

-Ook voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
Bij de ontwikkeling van de IEP Eindtoets is standaard al rekening gehouden met het toetsen van
leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte, zodat ook zij de toets gewoon kunnen maken.
Daarnaast zijn er aangepaste versies beschikbaar.

NIEUWS VAN DE OV
Kledingcontainer
Wist u dat er op het schoolplein aan de Kastanjestraat 2 een kledingcontainer staat? En dat
opbrengst van deze kleding wordt besteed aan de kinderen van de school? We kunnen dit extra
bedrag erg goed gebruiken voor verschillende activiteiten op school. Verzamelt u mee?
Bloemenactie.
Trots dat we zijn op jullie!!! De bloemenactie was
dit jaar zeer succesvol!!!!!
We hebben in totaal 2515 bloemen verkocht. We
hebben daar een bedrag van 993,95 euro winst
mee opgehaald. Super!!
Als dank voor de inzet krijgen alle leerlingen die
plantjes hebben verkocht een leuke plopper
cadeau. Drie leerlingen zijn ook al in het zonnetje
gezet en hebben een extra “dank je wel” cadeautje
gekregen.
De winnaars
Dit zijn Keano (107), Thomas (105) en Iker (80). Groep 3 heeft als klas de meeste bloemen verkocht
en hebben een zakje chips gekregen. Als gezin hebben Melissa en Jennifer (101) de meeste
bloemen verkocht en hebben een bon gekregen van de party vlaai.
Let op
Op woensdag 19 April staan de bloemen weer klaar om opgehaald te worden. We zijn weer te
vinden op het grasveldje naast school (bij de glasbak). Rond 10 uur hopen we ze klaar te hebben
staan!!
Wij willen iedereen alvast bedanken voor de goede verkoop en enorme inzet.
De bloemencommissie
Ilse, Laura, Mariska en Francoise
Schoolfotograaf
Woensdag 24 Mei 2017 is het weer zover...... DE SCHOOLFOTOGRAAF
Omdat er vorig jaar zoveel gebruik is gemaakt van de broer/zus foto hebben we dat dit jaar iets
vroeger gepland staan. Vanaf 07.30 is de deur open en kunnen de ouders een nummer komen
halen plaatsnemen in de aula voor de broer en zus foto.
LET OP alle broer en zus foto's worden vanaf 07.45 uur gemaakt. DIT BETEKENT DAT ALLE
KINDEREN WEL OF NIET OP DE PW DIE EEN BROER/ZUS FOTO WILLEN MAKEN TUSSEN
07.30-07.45 UUR AANWEZIG MOETEN ZIJN.
Daarna worden de individuele foto’s en klassenfoto’s gemaakt.
Alle leerlingen hebben op 3 april een brief meegekregen met een antwoordstrook er aan. Lever deze
strook in bij de eigen leerkracht wanneer je gebruik wil maken van de broer/zus foto, voor 21 april!
GEEN ANTWOORDSTROOK INGELEVERD IS GEEN BROER/ZUS
FOTO!!!!
Wij moeten een planning doorgeven aan de fotograaf en daar kunnen wij
niet meer van afwijken op deze dag.....
Gijs ( gr 3)

We hebben dit jaar voor dezelfde achtergrond gekozen als vorig jaar: Storm Grey.
Wellicht kunt u daar uw kledingkeuze op aanpassen.
Wij hebben er zin in en maken er een geslaagde ochtend van.
De foto's zullen zo spoedig mogelijk volgen. De datum is daar
helaas niet van bekend maar die zien jullie vanzelf met de leerling
mee komen.
De oudervereniging
Roswitha Brands en Rianne Mans
Nina ( gr 3)

NIEUWS VAN DE MR
Termijn oudergeleding MR verloopt
De leden nemen voor drie jaar plaats in de MedezeggenschapsRaad. Deze termijn verloopt
voor alle drie de ouderleden van de huidige MR.
De MR heeft als doel om mee te denken / beslissen over het beleid van
de school. Naast de drie ouderleden, zitten er drie teamleden
(leerkrachten) in de MR. De MR werkt nauw samen met de directie van
de school (Jan Timmers en Natasja Pullens) en het bestuur van Leerrijk!
Alle drie de ouders uit de huidige oudergeleding hebben aangegeven
graag door te willen gaan. Maar deze plekken zijn dus (her)verkiesbaar.
Jessie (gr 3)
Ouders die eventueel interesse hebben om in de MR plaats te nemen kunnen uiterlijk 21 april
contact opnemen met Jeroen van Helvoirt (voorzitter MR) via jvhelvoirt@hotmail.com of met Jan
Timmers. Zij kunnen meer informatie geven over de inhoud van deze functies.

NIEUWS VAN DE BVL
Oproep.
Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar ouders/grootouders
die ons mee willen helpen om onze kinderen veilig over te laten
steken op de Eikenlaan. Met één kwartier van uw tijd per week zijn
wij en de leerlingen al heel blij. Schroom niet en meld u aan bij
juffrouw Renate of Peggy van Aarle peggyenjohn@home.nl De
weekplanning wordt altijd in overleg met de verkeersbrigadiers
vastgesteld.

SAMEN PAASEIEREN ZOEKEN

NIEUWS VAN DE KONINGSSPELEN
Op vrijdag 21 april houden wij op school en in de gymzaal, de Koningsspelen.
Groep 1 t/m 5 hebben spelletjes rondom het schoolplein.
Zorg voor gemakkelijke kleren en schoenen (dus bij mooi weer: geen slippers)
Groep 6 t/m 8 hebben diverse spellen in de gymzaal.
Zij moeten hun gymkleren meenemen.
Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen versnaperingen en een brunch/lunch aangeboden. Dus fruit
en drinken is niet nodig.
Bij slecht weer gaat het niet door en verzorgt de leerkracht zelf in de klas een alternatief programma.
Zijn er nog vragen en of onduidelijkheden, kom binnen naar Amanda en Karin

LILIANEFONDS
Op woensdag 22 maart om 11.00 trokken we
met de hele school aan de bel. De kinderen
maken één minuut lang herrie op het schoolplein
en vragen op die manier aandacht voor meer dan
23 miljoen leeftijdgenootjes met een handicap in
ontwikkelingslanden die níet naar school kunnen
of mogen.
Met de actie ‘Wij trekken aan de bel’ vragen het
Liliane Fonds en 720 basisscholen in Nederland
op 22 maart aandacht voor de
achterstandssituatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Ze doen dit door met
toeters, bellen, pannendeksels etc. 1 minuut herrie te maken op het schoolplein. In Afrika, Azië en
Latijns-Amerika doen nog eens circa 70 scholen mee aan de actie. Bij elkaar opgeteld laten met ´Wij
trekken aan de bel´ zo´n 200.000 kinderen wereldwijd van zich horen.

VAKANTIEROOSTER 2017-2018
Herfstvakantie
14 Oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Carnavalsvakantie
9 februari t/m 18 februari
Meivakantie
21 april t/m 6 mei
Hemelvaart
10 t/m 13 mei
Pinksteren
19 t/m 21 mei
Zomervakantie
7 juli t/m 19 augustus

Chanee (gr 3)

Melissa (gr 3)

Dit is nog wel onder voorbehoud. De definitieve dagen en de losse studiedagen komen in de
schoolkalender.

NIEUWS VAN MIKZ

Wij zoeken vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang!
Het team dat op onze school de tussenschoolse opvang (TSO)
verzorgt is op zoek naar versterking op dinsdag en donderdag.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar oproepkrachten die eventueel
ziektevervanging kunnen doen. Daarom nodigen we alle ouders
(en grootouders en bekenden) van onze leerlingen bij deze van harte uit om zich aan te melden als
overblijfkrachten.
Wat vragen we van vrijwilligers?
 De TSO voorbereiden door voor aanvang van de middagpauze aanwezig te zijn en de
pauzeruimte in gereedheid te brengen. Wij vragen u van 11:45 uur tot 13:15 uur aanwezig te
zijn.
 Circa 15 leerlingen van een bepaalde leeftijdscategorie onder de hoede nemen.
 Een actieve rol tijdens het overblijven waardoor kinderen optimaal kunnen genieten van hun
middagpauze (aandacht besteden aan de kinderen, kleine activiteiten organiseren, alert zijn
op pestgedrag).
 Werken volgens het pedagogisch werkplan voor de TSO
 Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten hiervoor worden vergoed.
Wat bieden we vrijwilligers?
 Een leuke en zinvolle tijdsbesteding in een klein team.
 Op dagen dat u als TSO-vrijwilliger aanwezig bent hoeft u geen TSO-vergoeding voor uw
kind(eren) te betalen.
 Een vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder bedraagt conform de
wettelijke regelgeving van € 9,- vaste vergoeding per overblijfmiddag. (wanneer u momenteel
een uitkering van het UWV ontvangt, neem dan eerst contact op met het UWV om akkoord te
vragen!)
 Ondersteuning door een coördinator van Mikz.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de TSO coördinator Janine van Tilburg
via bloemenoord@mikz.nl

