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Algemene informatie: 

 

Eindtoets 2018. 
Van de week hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag van de eindtoets meegekregen. Onze school 
heeft een gemiddelde score behaald van 537 (landelijk gemiddelde: 534,9). 
We zijn supertrots en zeer blij met deze uitslag! 
 
AVG. 
Van de week heeft u een bericht ontvangen m.b.t. de nieuwe privacywet. U kunt volstaan met 
terugzenden van alleen de bladzijde met de handtekening.  
 
21st. Century Skills: Digitale Geletterdheid. 
Deze laatste periode staat de skill ‘Digitale Geletterdheid’ centraal. Dat komt goed uit want we zijn 
immers in alle klassen aan het werk met Chromebooks en I-pads. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt met Chromebooks gewerkt. (kleine laptopjes). De verwerking van taal, 
spelling en rekenen doen we daar onder andere al op. Zo kan ieder kind op zijn eigen niveau werken 
en in zijn eigen tempo. Via de centrale laptop van de juf kan worden gecontroleerd of iedereen ook 
daadwerkelijk met de juiste taak aan de slag is en hoe die taak gemaakt is. Ook is het al mogelijk om 
toetsen digitaal te maken.  
Bij de kleuters wordt gewerkt met I-pads. Er zijn er 6 per klas beschikbaar. In de kleine kring wordt 
daarmee gewerkt aan allerlei uiteenlopende opdrachtjes. Van kleuren, tellen en rijmen tot aan 
muziek maken. 
De komende tijd gebruiken we om ons de nieuwe digitale hulpmiddelen en de bijbehorende 
softwareprogramma’s eigen te maken. Om te kijken wat er wel en niet mee kan, zodat we na de 
zomervakantie goed voorbereid aan de slag kunnen. 
We integreren deze laatste skill dus zoveel mogelijk in ons lesprogramma en maken er niet meer een 
apart projectje van. Dit is tevens de wijze waarop we volgend schooljaar met de 21st. century skills 
gaan werken. Geïntegreerd, geen aparte opdrachtjes meer. Wel zult u nog regelmatig stukjes in de 
nieuwsbrief vinden over dit onderwerp.  
 
Dinsdag  5 en woensdag 6 juni: schoolfotograaf. 
Op 5 en 6 juni komt de schoolfotograaf. De opnamen zullen gemaakt worden tegen een 
‘greenscreen’. Bij uw bestelling kunt u later dan zelf een achtergrond kiezen. Zo heeft u meer invloed 
op het eindresultaat. 
 
Op woensdag 6 juni kunt u na schooltijd weer op de foto met uw kind. U kunt zich daarvoor alleen 
per email opgeven. U krijgt dan per omgaande  
een tijdstip door waarop u wordt verwacht. 
Stuur uw mail naar: marjanlauwers@ssba.net 
 onder vermelding van ‘gezinsfoto 2018’. 
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Cultuur. 
Ook dit schooljaar organiseert het cultuurnetwerk weer een culturele dag voor de SSBA-scholen. Vorig 
jaar hebben alle groepen een spetterend dansoptreden gegeven, het jaar daarvoor waren we heel 
muzikaal. Dit jaar staat THEATER op het programma. Verdere details volgen nog, maar op 
donderdagmiddag 14 juni is er weer een optreden van alle leerlingen van onze school in de 
Tweesprong van 14.30 - 15.15 uur. Zet het alvast in de agenda! 
Volgende week geen nieuwsbrief i.v.m. kamp. 
Mochten er zaken zijn die voor u van belang zijn, dan zal de groepsleerkracht dit zelf aan u mailen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

 
Weekagenda: 

 

maandag  28-05 * 

dinsdag  29-05 * 

woensdag  30-05 Schoolkamp groep 8, groep 1 t/m 4 vrij. 

donderdag  31-05 Schoolkamp groep 8, groep 1 t/m 4 vrij. 

vrijdag  01-06 Schoolkamp groep 8, groep 1 t/m 4 vrij.  
Geen nieuwsbrief. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De komende week werken wij voor het laatst over het thema "De boerderij". Inmiddels hebben de 
kinderen mooie koeien gemaakt en geverfd over de boerderij.  
In juni gaan wij beginnen met het thema "Piraten". 
De letter van de week is de h van haas. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom! 
De komende week zijn de kinderen vanaf woensdag vrij in verband met het kamp van groep 8. 
Vanaf 4 juni gaan wij met de kinderen van groep 2 weer Cito-toetsen maken. Deze vinden vooral 
plaats in het begin van de ochtend. Willen jullie met dokter/tandartsafspraken hier rekening mee 
houden. Alvast bedankt. 
Op dinsdag 5 en woensdag 6 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school. 
Alvast voor in de agenda. Op woensdag 20 juni gaan de kleuters op schoolreisje naar Lineaushof. 
Verdere informatie volgt nog. 
Skill ICT 
Inmiddels werken de kleuters regelmatig op de IPad in de klas. Op dit moment werken wij met 
Gynzy Kids en daarmee kunnen de kinderen diverse vaardigheden oefenen. 
Binnenkort zullen wij ook educatieve apps aanbieden. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Deze week stond voor onze groep voor een groot deel in het teken van dieren en sport. Woensdag 
hadden wij een gezellig en leerzaam uitje naar Kinderboerderij Zegersloot in Alphen. We hebben 
gezien hoe een schaap geschoren wordt, hoe wol gesponnen wordt en wat je met het draad kunt 
maken. We hebben geluisterd naar een schapenboer, een lammetje mogen aaien. We hebben 
verschillende soorten kaas (koe, geit, schaap) mogen proeven en we hebben even gezellig tussen 
de geitjes gelopen en kuikentjes en konijntjes mogen aaien! We hebben een tasje verse wol 
meegekregen om op school nog wat opdrachtjes mee te doen.  
Ouders hartelijk dank voor het rijden en begeleiden! Bij terugkomst van de kinderboerderij bleek 
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een vlinderpop uitgekomen. Ons eerste koolwitje was "stiekem" zonder ons geboren. De kinderen 
waren erg enthousiast over deze toch wel bijzondere transformatie. De kinderen die enige tijd 
geleden hebben meegedaan aan de Kangoeroe rekenwedstrijd (Nijs, Mads, Ziyaad en Rijk) werden 
donderdag verrast met een certificaat en een puzzelspelletje.  
Donderdag hadden wij onze tweede en laatste tennisles en ook vrijdag hebben we gegymd. 
Volgende week zijn de kinderen van woensdag tot en met vrijdag vrij (schoolkamp groep 8). 
 
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en 4B: 
De rupsen groeien als kool! Ook de eerste vlinders zijn al uitgekomen. Ook de babyrupsen zijn al uit 
de eitjes gekropen. De kinderen verzorgen ze in ieder geval goed! 
Gisteren hebben we onze tweede tennisles gehad. Iedereen heeft flink geoefend en er zijn veel 
wedstrijdjes gespeeld. Ondanks dat het tegen je verlies kunnen soms nog lastig is, hebben we het 
wel naar ons zin gehad! ;-) A.s. maandag starten we met de tafel uitdaging. Oefen nog even goed 
dit weekend en dan gaan we volgende week onze eerste uitdaging aan. 
De boekenbeurten volgende week zijn voor Floris en Puck. 
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn we lekker vrij omdat groep 8 op kamp gaat. Geniet ervan! 
 
Groetjes de juffen 

 

Groep 5: 
De komende weken staan in het teken van digitale geletterdheid. Het werken met de chromebooks 
opent veel nieuwe deuren voor de kinderen. De kinderen begeven zich hierdoor ook steeds meer op 
het internet. Zij laten iedere dag zien dat zij steeds beter worden in het zoeken naar informatie. 
Maar hoe bepaal je nu of deze informatie betrouwbaar is? Dat is waar we deze week extra mee 
bezig zullen zijn. 
Volgende week zijn de volgende kinderen aan de beurt bij het spontaan vertellen: Doutzen, Mees, 
Daisy, Chiel en Luciën. 
Op maandag 28 mei staat de topo-toets op het programma.  
Op donderdag 31 mei is er geen gym in de gymzaal. De kinderen hebben de opdracht gekregen om 
te bedenken welk spel we op het schoolplein kunnen spelen in plaats van de gymles. 
 
Juf Yvonne en Meester Raoul 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we tijdens rekenen opdrachten gemaakt met verhoudingstabellen en breuken. 
Best nog lastig! Er zit 600 liter olie in een ton. 3/5 deel is gevuld. Hoeveel liter zit er dan in de ton. 
We rekenen eerst 1/5 deel uit en dan 3/5 deel.  
Tijdens taal hebben we goede gesprekken gevoerd tijdens de les over "Actie voeren voor behoud 
van het regenwoud". We moesten de ideeën van elkaar onthouden en vertellen. 
Volgende week gaat groep 8 op kamp. We zijn woensdag, donderdag en vrijdag op school met 
groep 5,6, 7 en 8. 
Vrijdag 1 juni komt juf Lianne. onze stagiaire, nog een dagje extra. Gezellig! 
We hebben al weer veel geleerd van de spreekbeurten die gehouden zijn.  
Volgende week zijn de volgende kinderen aan de beurt: Dunya (28/5), Joy (29/5), Zakariya (30/5) 
en Jorg (1/6). 
Huiswerk: maandag 28 mei Topo Zuid-Holland. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
En alweer een week om! Wat vliegt de tijd. De laatste periode van groep 7 is nu echt aangebroken. 
Er komen leuke dagen aan, maar natuurlijk werken we nog net zo hard als alle andere weken in 
groep 7.  
We zijn goed bezig met het werken op de Chromebooks. Naast het verwerken van de methodes, 
werken wij ook met Google Drive Documenten. Ideaal, zo kunnen we thuis ook aan ons docu-
werkstuk werken. En we kunnen samen in hetzelfde werkstuk werken, door het bestand met elkaar 
te delen. We leren elkaar hoe er afbeeldingen 'geplakt' kunnen worden in het document, etc. Lukt 
het thuis nog niet om aan het werkstuk te werken, laat het dan even weten.  
Volgende week gaat groep 8 op kamp en juf Marja gaat gezellig mee. Op donderdag en 
vrijdagochtend is dan juf Nelleke in de groep. Op vrijdagmiddag juf Yvonne. 
Huiswerk: 
- Spreekbeurten voor Renée en Chayenne 
- Maandag: inleveren huiswerkblad 
- Woensdag: toets 'Buitenissig'  (taal) 
- Inleveren docu: (het liefst voor) woe 20 juni 
Belangrijke data voor de laatste periode van het schooljaar: 
Di 19 juni: gastlessen 'Consulting Kids' 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
Deze week zijn de uitslagen van de Cito eindtoets mee naar huis gegaan. We zijn super trots op de 
kinderen en op het door hen behaalde resultaat, 537! Goed gedaan hoor! 
Volgende week woensdag gaan we lekker op kamp. De kinderen worden om 08.15 uur op school 
verwacht. De koffers en tassen mogen alvast voor de school bij de bus worden gezet. We 
verzamelen in de klas en hopen rond 08.30 uur te kunnen vertrekken. Mobieltjes en energydrankjes 
mogen niet mee!! Dat wordt ook gecontroleerd. We hopen op mooi weer.  
Komt u ons uitzwaaien? 
Vrijdag 8 juni doet groep 8 mee aan het GIPS project in de Tweesprong. Ze gaan die dag ervaren 
hoe het is om te leven met een beperking. Zo gaan ze o.a. rolstoelbasketballen en rijden met een 
scootmobiel. Hiervoor zoeken wij 2 hulpouders.  
Huiswerk: 
Dinsdag 29-05: Toets Engels hoofdstuk 7. 
Spreekbeurten: 
Maandag 28-05: Tom 
Dinsdag 29-05: Jayden en Glenn 
 
Fijn weekend allemaal! Groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
26-5 Diego Verdel (2007) 7 

29 Mads van Klink (2011) 3 

5-6 Amin Hashem (2007) 6 

5 Mees Kroeze (2009) 5 

5 Noor Struive (2012) 1/2B 

6 Omneya Brouwer (2009) 5 

6 Rijk Hofman (2011) 3 

7 Floor Ouwerkerk (2012) 1/2B 

8 Lars Schoo (2007) 7 
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Schoolfoto’s 
Persoonsgegevens 
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto zullen wij aan de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) de 
volgende gegevens verstrekken:  
voor- en achternaam van uw zoon/dochter 
Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft, bijvoorbeeld 
wanneer u foto’s bestelt. Hier hebben wij als school geen invloed op.  
Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de 
schoolfoto’s te ontvangen.  
Grondslag en doeleinden 
De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de portretfoto’s verwerken, omdat de 
schoolfotograaf daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder deze gegevens kan de 
schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken en niet aan u leveren.  
De schoolfotograaf gebruikt de gevraagde gegevens uitsluitend voor het koppelen van de 
portretfoto’s bij de juiste naam. 
De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de 
doeleinden zoals hierboven omschreven.   
Bewaartermijn 
De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens van uw zoon/dochter voor de periode van het 
lopende schooljaar, of, indien nodig, voor maximaal de periode die nodig is voor de afwikkeling van 
de levering en betaling van de foto’s. Daarna worden de gegevens volgens wettelijke richtlijnen 
vernietigd door de schoolfotograaf.  
Bezwaar 
Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit 
schriftelijk (per e-mail) meedelen aan de leerlingadministratie. 
Meer informatie 
Op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) kunt u in de privacyverklaring meer 
informatie vinden, bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de schoolfotograaf aanbiedt en 
hoe de schoolfotograaf dan omgaat met de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook 
per e-mail opvragen door een e-mail te sturen naar info@schoolfoto.nl  
 
Informatie 1e Heilige Communie 2019     
De voorbereiding op de 1e Heilige Communie ziet er anders uit dan u misschien gewend was. In 
onze parochiefederatie Clara & Franciscus werken we sinds twee jaar met Het Anker.  
Op zes zondagochtenden (inclusief Eucharistieviering) gaan kinderen én ouders samen op weg naar 
de 1e H. communie. Door samen te leren en óók samen te vieren worden we bemoedigd om als 
christen te groeien. 
Graag nodigen we ouders/verzorgers van de a.s. communicantjes uit voor een informatie-avond bij 
u in de buurt om meer te vertellen over Het Anker. U kunt de avond kiezen die u het beste uitkomt. 
6 juni Zevenhoven,    H. Joh. Geboortekerk, Orangerie, Noordeinde 28 
11 juni Rijpwetering,   OLV Geboortekerk, pastorie, Pastoor vd Plaatstraat 17 
13 juni Aarlanderveen,  H.H. Petrus en Pauluskerk, Achterom, Noordeinde 26 
18 juni Roelofarendsveen,  Petruskerk, familieruimte, Noordeinde 187 
20 juni Leimuiden,   H. Joh. De Doperkerk, Pr. Hendrikzaal, W. v.d. Veldenweg 24,  
 
U kunt binnenlopen vanaf 20.00 uur. We beginnen om 20.15 uur. De avond duurt tot 21.30 uur. 
Laat alstublieft tijdig weten dat u komt, via info@rkgroenehart.nl  mét vermelding van datum, 
locatie en aantal personen. Lukt het u niet om op één van deze avonden te komen, stuur ons dan 
een berichtje.  
Meer informatie vind u ook op http://rkgroenehart.nl/sacramenten/heilige-communie/ 
Met vriendelijke groeten, Het Anker-kernteam 
Pastor Hoogenbosch  
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