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Rapporten en Citoresultaten
Kinderen krijgen vanaf 3 maanden onderwijs een rapport. Vanaf 28 juni a.s.
staat het rapport van uw zoon/ dochter na 17u00 klaar in DigiDUIF onder
online- documenten.
De eventuele Citoresultaten kunt u vinden onder leerontwikkeling.

Oudergesprekken
Het is weer tijd voor de oudergesprekken, waarin u en de leerkracht
informatie uitwisselen en in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw
kind.
Deze gesprekken vinden plaats in de week van 10 juli a.s.
U ontvangt een uitnodiging via DigiDUIF en kunt zich dan digitaal
inschrijven op een tijdstip naar keuze.

bezoekadressen:

Hoofdlocatie (groepen 4 t/m 8)
Kreekrijklaan 2
Tel. 075-2010112

Dependance (groepen 1/2/3)
Kreekrijklaan 1
Tel. 075-2010007
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Schooljaar 2017-2018
Wij zijn druk bezig met de bezetting en de groepsverdeling voor het
komende schooljaar. Dat is elk jaar weer een flinke puzzel.
Wij starten volgend schooljaar met 23 groepen.

groep 1/2
groep 2/3
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groep 8
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6
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3
3
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Volgend schooljaar starten wij met twee i.p.v. drie groepen 7 in verband met het grote aantal
verhuizingen. De leerkrachten van de huidige groepen 6 gaan met de kinderen in gesprek aan de
hand van de vragen ‘met wie kan je goed werken’ en ‘met wie kan je goed spelen’. Wij proberen
bij de verdeling zo veel mogelijk rekening te houden met hun voorkeuren.
Zodra er meer bekend is zullen wij u over de groepsverdeling en bezetting informeren.

Absentiemeldingen
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind ziek is of om een andere reden onverhoopt niet naar
school kan komen. Bij de absentiemelding vragen wij u rekening te houden met de volgende
punten:
Alle ziekmeldingen en absenties graag telefonisch melden op ons hoofdgebouw
tel.nr. 075-2010112 voor 8.30 u.
In verband met de leerplichtwet zijn wij verplicht om bij een absentiemelding naar de
verblijfplaats van uw kind te vragen.
Leerkrachten nemen, als kinderen niet op school zijn, telefonisch contact met u op.
Wij willen u verzoeken om meldingen m.b.t. het halen/ brengen/ doktersbezoek tijdig
in de agenda/ het schrift buiten de groepen schrijven.

bezoekadressen:

Hoofdlocatie (groepen 4 t/m 8)
Kreekrijklaan 2
Tel. 075-2010112

Dependance (groepen 1/2/3)
Kreekrijklaan 1
Tel. 075-2010007
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Schoolreis groepen 7
In de laatste periode van het schooljaar gaan de groepen 1
t/m 6 op schoolreisje. Hierover volgt in de volgende
nieuwsbrief meer informatie.
De groepen 7 gaan al op donderdag 29 juni op
schoolreisje. We gaan survivallen in Spaarnwoude. Via
DigiDUIF volgt een brief waarin staat wat de kinderen mee
moet nemen die dag.
We verzamelen om 08:15 uur in de klas en we zullen gezamenlijk naar station KrommenieAssendelft lopen waar wij op de bus stappen.
We verwachten rond 16:15 uur weer terug te zijn op het station. De kinderen mogen vanuit daar
naar huis of lopen met de leerkracht mee terug naar school om vervolgens naar de
Buitenschoolse opvang te gaan.

Thuisgebruik Ambrasoft
Op school maken wij gebruik van het oefenprogramma
Ambrasoft. Met dit programma kunnen kinderen
basisvaardigheden van rekenen en spelling oefenen op de
computer.
Via school krijgen de leerlingen een activeringscode. Met deze
code kan een thuisaccount aangemaakt worden. Volg hiervoor
de volgende stappen:
1. Ga naar www.ambrasoft.nl/activeer
2. Vul uw activeringscode in.
3. Maak een account aan voor uw kind.
4. U ontvangt een e-mail waarmee u het account kunt
activeren.
Klaar! Uw kind kan nu niet alleen op school maar ook thuis gericht oefenen met Ambrasoft.
Als u nog geen activeringscode heeft ontvangen, kunt u deze aanvragen bij de leerkracht van uw
kind.
Voor al uw overige vragen m.b.t. inloggen, kunt u terecht bij de helpdesk van Ambrasoft.

bezoekadressen:

Hoofdlocatie (groepen 4 t/m 8)
Kreekrijklaan 2
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VakantieBieb-app
De Bieb moedigt het lezen van e-books aan, ook voor kinderen. De
VakantieBieb, waar gratis e-books geleend kunnen worden voor tablet
en smartphone, opent 1 juni 2017 voor de jeugd en op 1 juli komen
hier de e-books voor volwassenen bij.
Zo neem je eenvoudig meer dan 60 boeken voor het hele gezin mee op
vakantie! De VakantieBieb sluit 31 augustus 2017.
Kinderen kunnen ook meedoen aan de winactie. Download vanaf 1 juni
de app en maak kans op een iPad mini.
CTRL-klik hier voor meer informatie.

Brede ontwikkeling: Activiteiten in- en rond de groepen
Praktisch verkeersexamen
Op 1 juni vond het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7
plaats.
Tijdens dit VVN praktisch Verkeersexamen werd getoetst of de
leerlingen de in de les opgedane verkeerskennis goed kunnen
toepassen in het echte verkeer.
Wij zijn trots op onze leerlingen, want iedereen heeft zich goed
ingezet!

NK Schoolschaken
Op 20 mei vond de eerste ronde van de finale van het Nederlands
kampioenschap Schoolschaken in Nijmegen plaats. Na deze eerste
ronde staan we op de 27e van de in totaal 40 plaatsen.
Op 3 juni is de tweede ronde, weer in Nijmegen.
Wij wensen ons schaakteam ook zaterdag weer veel succes!!!

bezoekadressen:

Hoofdlocatie (groepen 4 t/m 8)
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Dependance (groepen 1/2/3)
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Agenda
Datum

Activiteit

Aanvullende informatie

Praktisch verkeersexamen groepen 7
Keuzelessen gr. 6 t/m 8
Nieuwsbrief nr. 9
2e Pinksterdag: Alle kinderen zijn vrij!!!
Studiedag: Alle kinderen zijn vrij!!!
Informatiebijeenkomst nieuwe leerlingen
Keuzelessen gr. 6 t/m 8
Excursie gr. 5B
MR-bijeenkomst
Rapporten in digiDUIF
Schoolreis groepen 7
Bieb-bijeenkomst voor biebouders groepen 3
Nieuwsbrief nr. 10
Excursie gr. 5A
Excursie gr. 5C

8:00-12:00 uur
13:30-14:30 uur

Juni 2017
1-6
2-6
5-6
6-6
7-6
8-6
23-6
27-6
28-6
29-6
30-6

10:30-11:30 uur; dependance
13:30-14:30 uur
9:00-10:00 uur; Heemtuin; Zaandam
19:30-21-30 uur; Hoofdlocatie

8:30-9:30 uur; Hoofdlocatie
9:00-10:00 uur; Heemtuin; Zaandam
10:00-11:00 uur; Heemtuin; Zaandam

Juli 2017
4-7
5-7
6-7
7-7
10 t/m 15-7
11-7
13-7

14-7
21-7
22-7 t/m
3-9

bezoekadressen:

Schoolreis groepen 3 en 4
Kennismakingsochtend VO
Leerlingenraad 5
Schoolreis groepen 5 en 6
Studiedag: Alle kinderen zijn vrij!!!
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Afscheidsmusical gr. 8B
Schoolreis groepen 1 en 2
Afscheidsmusical gr. 8A
Afsluiting thema groepen 5
Nieuwsbrief nr. 10
Zomervakantie: Alle kinderen zijn vrij!!!

Hoofdlocatie (groepen 4 t/m 8)
Kreekrijklaan 2
Tel. 075-2010112

Dependance (groepen 1/2/3)
Kreekrijklaan 1
Tel. 075-2010007

10:00-10:00 uur

19:00-21:00 uur; Zaantheater;
Zaandam
19:00-21:00 uur; Zaantheater;
Zaandam
8:00-12:00 uur; Speelzaal Hoofdlocatie
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Boekentips

bezoekadressen:

Hoofdlocatie (groepen 4 t/m 8)
Kreekrijklaan 2
Tel. 075-2010112

Dependance (groepen 1/2/3)
Kreekrijklaan 1
Tel. 075-2010007

