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Beste ouders/verzorgers, 
 

De Cito-eindtoets voor groep 8 zit erop! Ontlading! 

Wat hebben de leerlingen èn de leerkrachten van de groepen 8  hier naar toegeleefd en niet te vergeten 

naar toe gewerkt!  

Het was bijzonder om te zien hoe de leerlingen eigenaar waren van hun eigen leerproces. Iedereen wist 

precies waar hij of zij nog aan moest werken die laatste weken. Was het bij de een de concentratie, bij de 

ander een bepaald type som, bij weer een ander was het de nauwkeurigheid of juist een 

spellingscategorie. Feit is dat de concentratie hoog was en de kinderen wisten waarvoor ze aan het werk 

waren. Een mooie ontwikkeling, heel bijzonder!  

 

Peuterwerk ’t Stokpaardje: nu ook op maandag en donderdag! 

In 2016 zijn we gestart met peuterwerk ’t Stokpaardje in basisschool De Stokland. In 

deze peuterwerk groep spelen op woensdag- en vrijdagochtend peuters van 2 tot 4 

jaar samen. Om meer peuters de gelegenheid te bieden om te komen spelen en om 

ouders meer ochtenden aan te kunnen bieden, gaan we ’t Stokpaardje uitbreiden.  

Vanaf 1 mei is ‘t Stokpaardje ook op maandag- en donderdagochtend geopend. Uw 

peuter kan dan eveneens van 8:45 tot 11:15 uur in de schoolweken terecht in deze 

peuterwerk groep.   

 

Tegels onder de springbokken 
De springbokken op het de speelplaats blijken echt een succes: zodra de bel gaat vliegen de kinderen 

erop af om zich lekker uit te leven. Tijdens het spel bleek wel dat er regelmatig een valpartijtje was. . .en 

dat valt niet fijn op een harde ondergrond. 

We hebben daarom besloten om rubberen tegels te laten leggen. Zoals u waarschijnlijk al gezien hebt: 

inmiddels liggen deze er netjes in. Springen maar!! 

 

Paasontbijtjes 
Traditiegetrouw vieren we het paasfeest bij de kleuters met 

een paastocht. Dat is altijd een heel geslaagd festijn waar de 

kleuters naar uitkijken. De paashazen verstoppen de eitjes en 

de kinderen mogen zoeken. Ook dit jaar was het weer heel 

geslaagd. 

Dit jaar hebben we het paasfeest echter uitgebreid naar de 

hele school. Het idee was om de kinderen een soort ‘lootje’ 

te laten trekken en voor dat kind dan een ontbijtje te maken. Dat bleek echt een succes: de kinderen                         
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hadden er allemaal veel werk van gemaakt. Het ene ontbijtje kwam op een                                       

dienblad, het andere in een knapzak of op een bord en het zag er allemaal                                                

even gezellig en smakelijk uit. Ook de ouders hebben heel goed met de                                              

kinderen meegedacht. Fijn om er zo samen een leuk feest van te maken                                                

zonder dat het al te veel ingewikkelde voorbereiding vroeg van iedereen.  

Kortom: voor herhaling vatbaar!! 

 

Bijna vakantie 
De koningsspelen komen eraan, en dat belooft  een heerlijk sportief feestje te worden. Groep 3 blijft 

lekker rondom school en de groepen 4-8 gaan weer naar de SBC velden. 

Via de sport coördinatoren  hebt u informatie hierover ontvangen. Het belooft in ieder geval droog te 

blijven.  

Na alle sportieve inspanningen zijn de kinderen lekker twee weken vrij.  

 

Wij wensen iedereen een heel sportief koningsfeest en een fijne vakantie toe! 

 

Namens alle collega’s,   

 

Marianne van Lent 

Directeur. 

 

 

 

 

 

 

Berichtje van de Typetuin: 

Aanmelden type cursus 
De typecursus van De Typetuin komt er weer aan! 
In het nieuwe schooljaar een compleet vernieuwde cursus 
  
De typecursus van De Typetuin wordt in het nieuwe schooljaar in een nieuw jasje gestoken. In een nog 
leukere leeromgeving leren de kinderen blind typen met 10 vingers. Lees en bekijk er alles over op 
www.typetuin.nl/nieuw. 
Deze vernieuwde cursus wordt ook op onze school aangeboden! Op vrijdag 6 oktober 2017 om 15:15 
uur, gaat deze (weer) van start. Na de meivakantie ontvangt u hier uitgebreide informatie over. Voor 
ouder(s)/verzorger(s) die wel alvast willen inschrijven, dat kan via www.typetuin.nl/aanmelden. 
Schrijft u in voor 1 augustus 2017 dan ontvangt u een aantrekkelijke korting. U betaalt dan 160 euro i.p.v. 
175 euro. De cursus is geschikt voor de huidige leerlingen uit de groepen 5 t/m 7. Kosteloos annuleren is 
mogelijk tot twee weken voor de start van de cursus. 

 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30320185/www.typetuin.nl?p=eyJzIjoidFBOMk83MUFDYnVaakNobUJSclFrWnNnRThZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnR5cGV0dWluLm5sXFxcL25pZXV3XCIsXCJpZFwiOlwiZTI0MjVmOTE5OTdkNGNlYzhmNDQ3NzZlZmJiYWJkMDFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1ZDViNmFhNDVhOTM3NzhjMTVmODUyZDYxYTk2MzJjNWU0ODMxOTA5XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30320185/www.typetuin.nl?p=eyJzIjoiUHJVQ1ZrTElUQll4X0taVzJ6b2pTU3V2S0ZrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnR5cGV0dWluLm5sXFxcL2Fhbm1lbGRlblwiLFwiaWRcIjpcImUyNDI1ZjkxOTk3ZDRjZWM4ZjQ0Nzc2ZWZiYmFiZDAxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNGI3ZmU2Nzg4NDE3NmUxMjU5ZWU0YTc3Y2Q4MmY0NDAwNjQ4YjMwOVwiXX0ifQ
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP45iGsbHTAhWLalAKHbNhDeUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/ericahagendoorn/thema-koningsspelen/&psig=AFQjCNHFHRjvKwSV9xw-yEH6uEEx9G9XgQ&ust=1492720939952420

