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Resultaten tevredenheidsmeting

Koningsspelen

Een aantal weken geleden bent u in de gelegenheid gesteld
om mee te doen aan een tevredenheidsmeting m.b.t. onze
school. Hieraan hebben 84 mensen meegedaan.
Na het zien van de resultaten kunnen we concluderen dat u
als ouder tevreden bent over onze school.
U geeft ons een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6.
Daar zijn we uiteraard erg blij mee!
Ook de leerlingen van de bovenbouw hebben een tevredenheidslijst ingevuld. Daaruit kwam een gemiddeld rapportcijfer van 8,3!

Vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op het programma.
Dit jaar is het thema “IK + JIJ = WIJ”. In deze tijd hebben we elkaar hard nodig. Met dit thema willen we laten
zien dat samen zijn, ons nét dat beetje extra geeft. Het
thema komt terug in alle onderdelen van de Koningsspelen:
het lied van de Koningsspelen en het programma van de
dag.
We zijn op dit moment nog volop bezig met het organiseren van een mooi programma waarbij rekening gehouden
wordt met alle corona protocollen.
De precieze invulling van deze dag volgt later.

Op de site van scholen op de kaart, kunt u alle resultaten
terug vinden van dit onderzoek:

Tevredenheid - Basisschool De Driesprong | Scholen op de
kaart
Nogmaals dank voor uw medewerking
en de waardering die u ons geeft!

Eindcito groep 8
Van 20 t/m 22 april maken de leerlingen van groep 8 de
Centrale Eindtoets.
Alle leerlingen van groep 8 hebben een aantal weken geleden hun schooladvies al gehad. De leerkracht heeft in een
adviesgesprek aangegeven welke brugklastype het beste
bij de leerling past. De school kijkt daarvoor bijvoorbeeld
naar hoe je leert, hoe je taak– en werkhouding is, wat de
resultaten van toetsen zijn en welke groei je daarin hebt
doorgemaakt in de achterliggende 8 jaren op de basisschool.
De Centrale Eindtoets die de leerlingen straks maken,
geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de
school met het advies in de goede richting zat. Het schooladvies telt het zwaarste. De middelbare school waar je
heen gaat, mag de score van de Centrale Eindtoets niet
gebruiken om te beslissen of je wel of niet wordt toegelaten. Wordt de Centrale Eindtoets beter gemaakt dan
verwacht, dan heroverweegt de school het advies. Het kan
zijn dat het schooladvies wordt aangepast, maar dat hoeft
niet. De school kan besluiten dat het advies hetzelfde
blijft, in overleg met de ouders.

Voor de Koningsspelen zijn we nog op zoek naar blikken
(bijvoorbeeld een soepblik).

Sponsorloop groep 8
Aangezien de Mini RopaRun voor de leerlingen van groep 8
dit schooljaar helaas niet doorgaat, is er een alternatief
programma bedacht.
De kinderen zijn op woensdag 17 maart onder begeleiding
van meester Dennis en juf Natascha gestart met hardlopen of wandelen. Na schooltijd gaan ze elke week een keer
actief aan de slag. Voor elke ronde (van ongeveer 2 kilometer) krijgen ze een stempel op hun kaart.
Uiteindelijk is het doel geld op te halen voor de stichting
‘Het Vergeten
Kind’.
Meer informatie over deze
sponsorloop
volgt later.

Voorleeswedstrijd Zeeuws-Vlaanderen
Ik was er super zenuwachtig voor omdat er best veel mensen in de zaal zaten
en omdat ik wist dat er heel veel mensen online meekeken.
Toen ik hoorde dat ik naar voren moest komen om te lezen, werd ik pas écht
zenuwachtig. Toen moest ik mezelf voorstellen en
moest ik zeggen waar het boek over ging. Ik voelde nog
best wat spanning. Maar toen ik begon met lezen, zat ik
weer helemaal in het verhaal en voelde ik me op mijn
gemak. Het ging heel goed en de jury vertelde dat ik
door ben naar de volgende ronde!
Nu ben ik door naar de provinciale finale!
Lieke Verschuren (groep 8)
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Agenda

Jarig!

9 april:
Inloopspreekuur Aan-Z en GGD

Chloë (gr 1b) wordt 22 april 5 jaar!

20 t/m 22 april:
Eindtoets Cito groep 8
23 april:
Koningsspelen
26 t/m 7 mei:
Meivakantie
13 en 14 mei:
Hemelvaart
De leerlingen zijn vrij

GGD inloopspreekuur
Maandelijks houdt Sarina Dekker van
de GGD een inloopspreekuur (tussen
8.30-9.00 uur) waar u met al uw vragen omtrent de opvoeding naar toe kunt.
De eerstvolgende datum is vrijdag 9 april.

Rowan (gr 2b) wordt 24 april 6 jaar!
Sofie (gr 3) wordt 17 april 7 jaar!
Djoeri (gr 3) wordt 26 april 7 jaar!
Noé (gr 3) wordt 2 mei 7 jaar!
Tygo (gr 4) wordt 23 april 8 jaar!
Noor (gr 4) wordt 24 april 8 jaar!
Eva (gr 4) wordt 25 april 8 jaar!
Lara (gr 4) wordt 27 april 8 jaar!
Dillen (gr 4) wordt 9 mei 8 jaar!
Vince (gr 5) wordt 9 mei 9 jaar!
Lotte (gr 6) wordt 11 april 10 jaar!
Bente (gr 6) wordt 23 april 10 jaar!
Jeffrey (gr 6) wordt 6 mei 10 jaar!
Sil (gr 7) wordt 14 april 11 jaar!
Cecilia (gr 7) wordt 5 april 12 jaar!
Alvast van harte gefeliciteerd !!!

Wanneer thuis blijven?

Aan-Z inloopspreekuur

•

Suzanne Boonman, werkzaam als sociaal werker Jeugd en
Gezin, is ook maandelijks op school aanwezig om ouders,
leerkrachten en leerlingen te woord te staan en advies te
geven over opgroeien en opvoeden.
Sommige leerlingen worden door haar of collega Ilse Arnold
begeleid binnen school.

Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar thuisblijven als ze slechts lichte klachten hebben die bij
een coronabesmetting horen: een loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn.

•

Een uitzondering is er wel voor basisschoolkinderen
die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben, zonder
koorts en/ of benauwdheid.

•

Een kind met klachten dat niet getest is, mag weer
naar school als het 24 uur klachtenvrij is.

•

Als iemand in het huishouden positief getest is op
COVID-019, blijft iedereen in het huishouden thuis.

•

Als iemand in het huishouden verkouden is én benauwd is of koorts heeft, blijft iedereen in het
huishouden thuis.

•

Als er iemand van de klas besmet is, moet de hele
klas 10 dagen thuis blijven. U mag uw kind op dag 5
laten testen. Is uw kind niet besmet, dan mag het
weer naar school. Als u niet wilt testen, dan moet
het kind 10 dagen thuis blijven.

•

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor
kinderen.

De eerstvolgende datum is vrijdag 9 april.
Van 8.30 tot 9.00 uur kunt u haar bij ons op school vinden en
haar om advies vragen.

Leespromotie Yoleo
Yoleo is ontwikkeld om kinderen die lezen moeilijk vinden,
te stimuleren meer te lezen. Door het gebruik van hybride
boeken (gedrukte en gesproken tekst) en het lezen te
koppelen aan een leuk spel wordt lezen ineens een stuk
makkelijker. De kinderen kunnen thuis, op school of via de
bibliotheek tijdens het vrij lezen zelfstandig aan de slag
met Yoleo.
Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om
verder te komen in de game en je virtuele kamer in te
richten.
In de digitale bibliotheek kun je specifiek zoeken naar
boeken op leesniveau en leeftijd.
Op dit moment zijn er een aantal kinderen samen met
Jessica Willemkens (lees– en mediaconsulent) begonnen
aan dit leerzame traject. Ze hebben een leuk boek uitgekozen en gaan daar de komende weken zowel op school als
thuis lekker in lezen.
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