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26 mei
28 mei
29 mei
9 juni

Daan Braxhoven
Julia Jager
Carlos Zwaagstra
Amber Bolwijn

Kort nieuws
14 juni – schoolfotograaf
Schoolreis
De schoolreisdata en de bestemmingen zijn bekend!
Groep 1/2:
Gaat met de bus naar het Sprookjeshof in Zuidlaren op dinsdag 27
juni.
Vertrek: half negen op school, 9 uur vertrek
Terug: 15.15 uur op school
Groep 3 t/m 6:
Gaat met de bus naar de natuurschool in Lauwersoog op maandag 3
juli.
Vertrek: 8.30 uur op school, 8.45 uur vertrek
Terug: 16.30 uur op school
Cito Eindtoets groep 8
Alle kinderen van groep 8 hebben de Centrale Eindtoets gemaakt. Alle leerlingen hebben de uitslag
mee naar huis gekregen om dit samen met hun ouders te bekijken.
Naast een uitslag voor leerlingen is de gemiddelde groepsscore voor de school een belangrijk
gegeven voor de kwaliteit van ons onderwijs. De gemiddelde score van de eindtoets is dit jaar
onvoldoende. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wij vrij kleine groepen hebben, waardoor de
gemiddelde score niet altijd een realistische weergave voor de kwaliteit van ons onderwijs is. Wij

gaan kritisch kijken op welke onderdelen de leerlingen uitvallen of waar ze juist sterk in zijn.
Daarnaast bekijken we ook per leerling of ze zich ontwikkelt hebben volgens hun eigen
ontwikkelingslijn. Waar nodig zetten we acties in.
schoolresultaten cito eindtoetsen

ODBS Nijenstein
(Ongecorrigeerde scores)

Aantal leerlingen
Score

2014-2015

2015-2016

2016-2017

14
532,4

9
524,8
Ondergrens:
533,5:
Landelijk
gemiddelde:
535,5

6*
525,3
Ondergrens:
534
Landelijk
gemiddelde:
536

* Niet alle leerlingen hoeven meegeteld te worden in de gemiddelde score voor ons gemiddelde als school. Wij
moeten dit schooljaar het gemiddelde berekenen over 6 leerlingen.

Cito eindtoets 2016-2017 – ongecorrigeerde score
Totaalscores

Aantal opgaven

Aantal goed

Percentage goed

Taal
Rekenen
Wereldoriëntatie
Totaal incl. WO
Totaal exl. WO

135
85
90
310
220

74,3
45
44,3
163,6
119,3

55%
53%
49%
53%
54%

Schoenen uit
We vragen aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 of ze hun schoenen in de school uit willen doen.
Er ligt regelmatig heel veel gras, zand en modder in de klassen en de hal. De kinderen zijn natuurlijk
vrij om sloffen/slippers/binnenschoeisel aan te doen! De kinderen van groep 1/2 kunnen hun
schoenen wel aanhouden, omdat het voor de leerkracht niet haalbaar is om alle schoenen steeds
mee te helpen aan en uit te doen.
Sportkleding
Omdat het weer weer beter wordt, gymmen de kinderen regelmatig buiten. Wilt u denken om
buitensportkleding mee te geven?
GVO/HVO keuze
Nog niet iedereen heeft zijn keuze voor volgend schooljaar aangegeven, wilt u dit nog doorgeven op
het briefje en aan de leerkracht geven?
Bezoek Openluchtmuseum Hoogeland groep 1-2
In het kader van “zo was het vroeger” heeft groep 1/2 een bezoek afgelegd aan het
Openluchtmuseum. Eerst hebben we uit de koffer die we te leen hadden van het museum kennis
gemaakt met allerlei attributen van vroeger. In groepjes mochten kinderen plaatjes bij elkaar zoeken:
vroeger-nu. Ook zat er een houten schoolkoffertje bij waarin een lei met krijtjes zat (nu het digibord)
Uit het boek van Ot en Sien zijn enkele verhalen voorgelezen. Aan de hand daarvan merkten
kinderen goed dat het vroeger toch wel heel anders ging dan nu. Dinsdag hebben de ouders met hun
groepje en een opdrachtenmap in het Openluchtmuseum de huisjes bezocht. Het was voor de
kinderen een bijzondere ervaring en ze hebben er enorm van genoten.

Kunstenaar in de klas groep 1-2
Als vervolg op ons bezoek aan het Openluchtmuseum kwam dinsdag Jantine Koppert in de klas. Zij
heeft met de kinderen teruggekeken op dinsdag en stelde o.a. vragen die te maken hadden met
welke vormen kinderen daar allemaal hadden gezien. Vervolgens gingen de kinderen in drie groepen
aan het werk. Met elkaar overleggen was een belangrijk onderdeel van dit creatieve gebeuren.
Iedereen ging zeer enthousiast aan de slag. Eerst werd er met krijt en daarna met verf gewerkt. De
resultaten van de kinderen zijn te bewonderen in de hal. Meer foto’s volgen op de website!

Om alvast rekening mee te houden
- Dinsdag 18 juli is het midzomerfeest. Dit betekent dat de kinderen om 12 uur vrij zijn, maar we
verwachten u en de kinderen tegen de avond weer op school om samen het midzomerfeest te
vieren!
- Donderdag 20 juli is ’s avonds de musical van groep 7/8 in het Klockhoes. De kinderen van school
kijken ’s ochtends naar de generale repetitie.

