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20 april Koningsspelen

Schoolvoetbal
rechte lijn lopen
en een ongelukje
zit dan in een
klein hoekje.
Alvast bedankt!

Afval scheiden

Deze Kanjers hebben onder begeleiding
van coach Erik Hellemons, meneer Jan
en juf Armanda een geweldige prestatie
geleverd. In de poule hebben ze alle
wedstrijden gewonnen met geen enkel
doelpunt tegen.
In de zinderende finale tegen Uniek
kwamen ze helaas net iets te kort. De
uitslag was 1-2. Maar we zijn trots op
onze tweede plaats! We hebben genoten
van het voetbalspel en van de goede
sfeer die er onderling was. Dank aan alle
supporters en uiteraard aan de coaches
Jan en Armanda en aan Erik die zich een
middag had vrij gemaakt om onze kids
te coachen.

Even afstappen……
Aan de kant van de fietsenstalling blijft
het voor ieders veiligheid belangrijk om
op tijd af te stappen, voor zowel
kinderen als ouders.
We willen u nogmaals vragen dit te
doen. We weten samen namelijk ook dat
kinderen niet altijd voorspelbaar in een

Enkele weken geleden heeft groep 6 een
dag gewerkt, geleerd en informatie
ontvangen rondom afval.
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Na de opening van de dag werd in de
grondstoffenbus van Saver een spel
gespeeld. In de speelzaal konden
kinderen ervaren wat er met plastic
gedaan wordt en gedaan kan worden en
zelf de buurt schoonmaken hoorde daar
natuurlijk op zo’n dag ook bij.
Vanaf die dag scheiden we nu ook ons
afval. Naast papier worden ook de
kartonnen drinkpakjes en het fruitafval
apart gehouden en gescheiden
ingezameld.
Zo dragen wij ook bij aan het behoud
van onze natuur en leefomgeving.

Linde Lentemarkt
In het vorige Lindeblaadje hebben we
verslag gedaan over de gezellige Linde
Lente Markt.
Daarbij hadden we nog niet vermeld
hoeveel de opbrengst is geworden.
Dat was namelijk het fantastische bedrag
van:
Paaseierenactie:
€ 1395,95
Linde Lente Markt: € 631,05

Vanaf het begin van groep 8 kregen de
kinderen vrijwel wekelijks op dinsdag
een uur Engelse les ter voorbereiding op
dit Anglia Examen.
Dit examen zien we als een mooie
afsluiting van de basisschool en een
goede opstap naar het voortgezet
onderwijs. Het examen wordt in
Chichester, Engeland nagekeken. Over
een week of 7 worden de resultaten
bekend gemaakt. Wanneer het examen
is behaald, ontvangt de geslaagde een
Anglia certificaat, waarmee hij/zij het
niveau van het Engels kan aantonen. De
Anglia levels zijn gerelateerd aan het
Europees
Referentiekader,
zodat overal
duidelijk is welk
CEFR niveau een
certificaat
vertegenwoordigt.
En nu maar
duimen dat iedereen geslaagd is! … We’ll
keep our fingers crossed! …

Welkom op school
Mia van Beek
is gestart op De
Linde.
We wensen Mia
heel veel plezier
bij
ons
op
school.

Hartelijk dank aan allen die een steentje
hebben bijgedragen aan de Linde Lente
Markt.
Het totale bedrag wordt ingezet voor de
activiteiten die we in de feestweek (40jarig bestaan) in september voor alle
kinderen gaan organiseren.

Anglia examen
Op donderdag
12 april
hebben 20
leerlingen uit
groep 8
deelgenomen
aan het Anglia
Examen.
Het examen
werd
afgenomen op
drie niveaus: First Step, Junior en
Primary Level. Het examen begon met
een luistertoets, vervolgens kregen de
kinderen het lees- en schrijfgedeelte
voorgeschoteld.

Belangrijke data:
12-04-18
kledinginzameling.
12-04-18
Anglia examen groep 8.
16-04-18
OR en MR vergadering.
18-04-18
schoolatletiek
17 t/m 19 april: Eindtoets Cito groep 8.
20-04-18
sportdag/koningsspelen
23 april t/m 4 mei: meivakantie
10 en 11 mei Hemelvaart en vrije dag
14-05-18
start avond 4-daagse
21-05-18
Tweede Pinksterdag
01-06-18
studiedag
05-06-18
schoolreis
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Uitvinding

Centrale Eindtoets groep 8

De kinderen van groep 1-2 zijn zojuist
gestart met het nieuwe thema
‘Uitvindingen’
Deze kinderen hebben al meteen een
uitvinding gedaan. Een nieuw soort
vervoermiddel. Ze noemen hem de
‘De Tienduizend’

Volgende week doen alle kinderen uit
groep 8 mee aan de Centrale (Cito)
Eindtoets. Deze toets toetst wat je in
acht jaar hebt geleerd. De eindtoets
bestaat uit de onderdelen Nederlandse
taal, rekenen, studievaardigheden
en wereldoriëntatie. De toets wordt
aangeboden op twee wijzen: de papieren
Centrale Eindtoets op één niveau en de
digitale adaptieve Centrale Eindtoets.
Met de digitale adaptieve variant krijgen
leerlingen een toets die zich tijdens de
afname aanpast aan hun individuele
niveau. Een toets op maat, waarmee
ieder kind de kans krijgt te laten zien
wat het kan.
De eindtoets geeft inzicht in de
leerresultaten van een basisschool. Bij
de schoolevaluatie nemen wij de
uitslagen van de toets mee om te kijken
waar er eventueel nog verbeterpunten
liggen. De Inspectie van het Onderwijs
gebruikt deze informatie voor het
totaaloordeel dat zij maakt over een
school.
Meer informatie kunt u o.a. vinden op
onderstaande website.
https://www.centraleeindtoetspo.nl
Over drie weken ontvangen we de
resultaten.

Ontdekkend leren is inspirerend!

De jarigen in april
02-04
03-04
06-04
07-04
08-04
10-04
12-04
13-04
16-04
17-04
21-04
22-04
23-04

Anouk matthijssen gr.1
Viviënne Weijers gr. 3
Ibrahim Diallo gr. 5
Joris Hellemons gr. 8
Jari de Jong gr. 5
Jade van Eekelen gr. 6
Jarno Lauwerijssen gr. 6
Lowie van Overveld gr. 5
Jitze Pluygers gr. 8
Fabienne Dimmendaal gr. 3
Iris Lazeroms gr. 3
Britt Akkermans gr. 7
Dirk Stange gr. 7

Wij wensen alle 8ste-groepers heel veel
succes bij het maken van de Eindtoets.
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