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post@pcbdevlucht.nl tel:033-2982204

Vooraf:
In de klassen wordt er hard gewerkt aan de laatste loodjes van de CITO. Het gaat hierbij om
lezen, rekenen en spelling. We zijn altijd erg benieuwd naar de groei van de leerlingen. U
vindt binnenkort de gegevens in Parnassys.
Via de PARRO krijgt u veel informatie. Ook van de groepen krijgt u 4x per jaar een
nieuwsbrief. De Vluchtpost wordt daardoor minder frequent.
Heel fijn dat u de enquête heeft ingevuld, binnenkort ontvangt u de resultaten. We kunnen
wel melden dat u de school een mooie 7,9 geeft!

We beginnen natuurlijk met de agenda:

● 17 en 20 juni: leerlingen vrij ivm CITO-analyse en observatie-analyse (kleuters)
● 22 juni: de rapporten mee groep 1/7
● maandag 27 juni: vertrek groep 8 kamp (tot en met woensdag)
● donderdag 30 juni: rapportgesprekken
● maandag 4 juli: afscheidsavond groep 8
● dinsdag 5 juli: schoonmaakavond (u bent echt hard nodig!)
● donderdag 7 juli: eindfeest, om 13.00 uur uit
● dinsdagavond 30 augustus: info-avond alle groepen, zet het alvast in uw agenda

Eindtoets groep 8:
Voor groep 8 komt het einde van hun basisschool in zicht. Zij hebben hun schooladvies
binnen en de school is gekozen. De eindtoetsscore was nagenoeg gelijk aan het advies van
de leerkrachten en daarmee voldeed de groep aan onze verwachtingen.
Hoe was de verdeling per niveau:

- basis/kader: 10% (dus 10% van de klas)
- kader/tl: 25%
- tl/havo: 50%
- havo/vwo: 15%

Bieb op School:
We zijn erg blij met de nieuwe bieb, we merken het aan de motivatie van de leerlingen. Onze
hal wordt er wel stampvol door, maar dat mag het leesplezier niet drukken. Ook alle
leeshulp-ouders bedankt voor jullie inzet! We zijn ons daarnaast aan het oriënteren op een
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nieuwe leesmethode. Onze visie is: we leiden onze leerlingen op tot gemotiveerde en
vloeiende lezers, die begrijpen wat ze lezen.

De Bijbelverhalen:

Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand bang bent en iedereen kan
verslaan? Of ben je een held als je weet op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan
jezelf? In deze periode lezen we verhalen over David en koning Saul. David is een held, zo
vertellen de verhalen. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar stoer en onaantastbaar is.
Hij is het kleinste broertje in een gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen. Hij
gaat met een slinger, een soort katapult, de reus Goliath tegemoet. Hij mag trouwen met de
dochter van de koning en wordt door het hele land toegejuicht. Maar korte tijd later wordt
koning Saul zo jaloers, dat David zijn leven niet meer zeker is. Hij wordt een held op de
vlucht. Onderweg zijn er mensen die hem helpen – eigenlijk zijn dat ook helden en
heldinnen. Tegen het eind van de verhalen krijgt David de kans om af te rekenen met de
koning: hij kan hem doden als hij wil. Maar dat doet hij niet. Misschien toont hij daarmee nog
wel het meest aan wat voor held hij is.

Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en de mensen om hen
heen. Zijn zij ook helden? En waarom dan? De verhalen laten zien dat helden niet alleen
sterk en succesvol hoeven te zijn. Ook een held kan kwetsbaar zijn. Als je wilt weten of jij
zelf een held bent, zul je eerst moeten bedenken wat volgens jou een echte held is. Daarna
kun je bedenken wat jij kunt doen om zo te leven. Wij geloven dat ieder kind een held kan
zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de verhalen van deze periode daar iets van laten
zien.

In de weken rondom de zomervakantie hebben we twee themaweken. In de eerste
themaweek staat de Bijbel als geheel centraal. De kinderen horen dan onder andere iets
over hoe de Bijbel is ontstaan. In de tweede themaweek horen de kinderen het verhaal van
een man die alles verkocht om een schat in een akker in zijn bezit te krijgen. Naar aanleiding
daarvan bedenken de kinderen wat voor hen belangrijk en waardevol is, waar ze veel voor
over hebben. Zo verwoorden ze iets van hun eigen levensvisie.

De groepsindeling:

Binnenkort bespreekt de MR de groepsindeling. Daarna krijgt u de verdeling natuurlijk ook.
Mochten er specifieke zaken zijn, dan laten we u dat weten. Nog even geduld dus.

Vriendelijke groet, Dick Lanenga

U komt toch ook op de schoonmaakavond?
Gun uw kind een schoon lokaal!

(dinsdagavond 5 juli)


