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Beste ouders/verzorgers, 
Langzamerhand begint het schooljaar te vorderen. Nog zeven schoolweken en de zomervakantie is een 

feit. Het weer doet al goed mee. We hebben echter nog wel een flink aantal activiteiten voor de boeg. Zo 

is er de 1-1-2 dag op woensdag 31 mei; is er voor verschillende groepen nog een juffen- of meesterdag; 

er is nog een ouder bedankochtend op woensdag 21 juni (waarover informatie via de werkgroep  nog 

volgt); we gaan  op schoolreisje; de musical en barbecue van groep 8 staan op de rol; de schoolfotograaf 

komt op 9 juni voor de groepsfoto’s; er is nog een techniekatelier en er gaan nog groepen ‘ de boer op’. 

En er zijn ook nog twee studiedagen, op woensdag 14 en op woensdag 28 juni. Deze studiedagen staan 

in het teken van de analyses van de Cito E-toetsen en in het kader van planning en groepsoverdracht.  

Kortom: nog zeven weken waarin we ons niet zullen vervelen. 

 

Cito eindtoets 

De Cito eindtoets zorgde dit jaar voor de nodige commotie. 
Aanleiding: de leerlingen hebben de toets over de gehele linie waanzinnig goed gemaakt. We hebben 
een uiteindelijke score van 545,2. Eén leerling heeft de toets foutloos gemaakt en 13 leerlingen hadden 
een score van 550.  
Voor ons nog belangrijker is dat alle leerlingen op zijn minst conform eigen kunnen hebben gescoord, en 
veel leerlingen zelfs boven verwachting. Dat geldt voor alle leerlingen. Wij zijn dan ook net zo trots op de 
prestatie en inzet van een leerling met een VMBO advies als op de prestatie en inzet van een leerling met 
een Havo of VWO advies. Dat is toch wat je als school, en als ouders wil, dat je kind, je leerling, alle 
kansen krijgt om naar eigen kunnen en met eigen talenten, op welk vlak dan ook, zijn of haar weg te 
gaan.  
De goede uitslagen zijn op de eerste plaats toe te schrijven aan de kinderen zelf: zij hebben persoonlijk 
en gezamenlijk doelen gesteld, waren erg gefocust, zijn samen opgetrokken, en wisten waarvoor zij 
werkten. Daarnaast is het heel prettig om te weten dat ons onderwijs klaarblijkelijk het gewenste effect 
heeft. Zoals onze slogan luidt: ‘Samen het beste uit jezelf halen’. We kunnen stellen dat dit geslaagd is.  
Uit het voorgaande mag bovendien blijken dat het ons zeker niet alleen te doen om mooie cito-scores. 
Het welbevinden en zelfvertrouwen van kinderen en het aanleren van overige vaardigheden is net zo 
belangrijk. Wij zijn van mening dat er een mooie club kinderen in alle opzichten klaar is, voor een 
toekomst op het voortgezet onderwijs. Daar doen we het maar al te graag voor!! 

 

De kers op de taart 
Na hard werken is het goed…..kamp vieren. Groep 8 heeft een geweldig 
kamp achter de rug. Zij zijn dit jaar, net als de vorige jaren, op de fiets 
naar de Coxse boerderij in Gemert geweest en hebben daar naar 
hartenlust gesport, bosspelen gedaan, gezwommen, gejumpt, gedanst, 
in het ‘ casino’ gespeeld, en bij het kampvuur gezeten. Het was een 
geweldige ervaring.  
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Groepsindeling 
Binnen de MR is afgelopen maandagavond het aantal groepen besproken voor het volgend schooljaar.  

In ieder geval is vastgesteld dat we het volgend schooljaar zullen starten met drie kleutergroepen, 2 

groepen 3, één groep 4, twee groepen 5, twee groepen 6, één groep 7 en één groep 8. De verdeling van 

de leerkrachten over de groepen melden we in de volgende UDSG op 22 juni a.s.  

 

De nieuwe kleutergroep 
In de nieuwe kleutergroep van juf Anneke zitten inmiddels 18 nieuwe kleuters. 

Het is een lust voor het oog om te zien hoe er gespeeld wordt. In aanloop naar 

de 1-1-2 dag zijn de kinderen helemaal in the mood van de politie. Al het spel 

staat in het teken hiervan. In die klas moet je nu dan ook op je tellen passen, 

anders heb je zo een bekeuring aan je broek.  

 

Hulp bij overblijven volgend schooljaar 

Ook volgend schooljaar maken we weer graag gebruik van de hulp van ouders tussen de middag tijdens 

het overblijven. Dit schooljaar hebben we herhaaldelijk een oproep gedaan om ouders (of andere 

vrijwilligers, bijv. opa of oma) te vragen zo’n 3x per schooljaar (meer mag natuurlijk altijd!) mee te 

helpen zodat we het continurooster wat we zo belangrijk vinden in stand kunnen houden.  

Op het einde van het schooljaar zien we dat er gelukkig meer vrijwilligers zich op gegeven hebben dan de 

maanden daarvoor. Daar zijn we blij om en we willen alle vrijwilligers die hieraan een bijdrage hebben 

geleverd dan ook van harte bedanken. Het blijft echter grotendeels het werk van zo’n 30% van de 

ouders. Het zou fijn zijn als we volgend schooljaar meer ouders mogen begroeten om te helpen bij het 

overblijven!  

Momenteel zijn we bezig met de planning voor volgend schooljaar. Binnenkort ontvangt u een brief 

waarin u gevraagd wordt zich op te geven voor het overblijven volgend schooljaar. Er zit dan tevens een 

korte handleiding bij hoe u zich kunt aanmelden hiervoor. Wordt vervolgd! 

 

Communicantjes 

Afgelopen zondag hebben 15 leerlingen van onze school de Eerste Communie gedaan in de Genoveva-

kerk. De voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel vinden altijd buiten de school plaats 

maar op de feestdag zelf is er altijd wel een leerkracht van de betreffende groep aanwezig. Dit keer 

waren meester Lennart, Juf Tazmin en meester Remco van de partij. Wij hopen dat de kinderen die de 

communie gedaan hebben een geweldige dag hebben gehad.  
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Leerlingenraad  
Dit schooljaar is de leerlingraad weer regelmatig bij elkaar gekomen. Samen met juf Marianne en 

meester Raul worden er dan steeds belangrijke onderwerpen besproken en acties uitgezet.  

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van de kinderen uit de groepen 8: Maud en Fenne. 

Ook Lieke uit groep 6 stopt na 2 jaar leerlingraad en maakt plaats voor een andere leerling uit haar klas. 

Volgend schooljaar verwelkomen we daarnaast 2 nieuwe leerlingen uit de groepen 5. Dit jaar volgen er 

daardoor dan nog verkiezingen in de huidige groepen 4 en 6 voor nieuwe vertegenwoordigers. Hieronder 

een groet van de huidige leerlingenraad: 

 

Maud (8B), Nick (7), Jorg (5B), Lieke (6), Fenne (8A), 

Suze (5A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuterwerk ’t Stokpaardje verwelkomt nog meer peuters!! 
Na de meivakantie is op ‘t Stokpaardje een tweede groep peuters gestart op maandag- en 

donderdagochtend. En wat leren we daar veel en hebben we veel plezier!!! 

Het thema op beide groepen is nu: Help! Wie komt mij redden? Hiermee sluiten we aan bij de 

basisschool, waar de hulpdiensten centraal staan. 

  

Samen met de kinderen onderzoeken we hoe de voertuigen van de hulpdiensten er uitzien en waarom 

deze er zo uitzien. Wat kan er allemaal met deze voertuigen? En wat doen de mensen die bij de 

brandweer, ambulance en politie werken? Door het gebruik van verkleedkleren, het lezen van boekjes en 

versjes en het zingen van liedjes stimuleren we het rollenspel. Ook knutselen we veel en we spelen het 

buiten allemaal na. De inbreng van kinderen speelt een grote rol bij het bepalen van het verloop van de 

activiteiten. 
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Speelt uw peuter ook graag mee? 

Dat kan! Op beide groepen bent u van harte welkom. Op maandag &  

donderdag of woensdag & vrijdag spelen we van 8:45 tot 11:15 uur  

tijdens de schoolweken in de groepsruimte van de bso. Door het openen  

van de tweede groep, kunnen we meer kinderen de gelegenheid bieden  

om te komen spelen en hebben ouders meer keuze qua ochtenden. Ook  

VVE geïndiceerde kinderen hebben voortaan bij ons een plaatsje! Samen  

met uw peuter kunt u altijd komen kijken. 

  

Hopelijk tot snel ziens op ’t Stokpaardje!! 

 

 

Tot zover de mededelingen vanuit de school. 

Wij wensen iedereen een heel fijn lang weekend toe! 

 

Namens alle collega’s,  

Raul en Marianne 


