NIEUWSBRIEF nr. 8

april

Wist u dat
… juf Sandra afgelopen vrijdag haar 50ste verjaardag heeft gevierd
.. ze vanochtend op school werd verrast met slingers en een Sarah pop
.. meester Joep donderdag 8 april 25 jaar werkzaam is in het onderwijs
...ook juf Sandra en juf Henny dit schooljaar hun 25 jarig jubileum vieren
.. we binnen de schoolraad afscheid hebben genomen van Saskia Kamps
...wij haar bedanken voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid!
.. we uw medewerking in het naleven van de corona maatregelen erg waarderen!
…alle kinderen op maandag 5 april (2e Paasdag), donderdag 15 april (studiedag)
en op Koningsdag (dinsdag 27 april) vrij zijn.
Jarig
Deze maand zijn Wilma, onze poetshulp (13 april) en juf Mariska (25 april)
jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Nieuw leerling
Op maandag 22 maart is Arie de Heer bij meester Joep in groep 6/7 gekomen. Wij
wensen hem een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske.
Juf Riky
Na jarenlange inzet voor de kinderen van 't Diekske, heeft juf Riky besloten aan het eind van dit
schooljaar het onderwijs te verlaten. Ze viert dan haar 65ste verjaardag
en mag van haar pensioen gaan genieten. Vandaag heeft ze het nieuws
aan de kinderen van groep 3-4 verteld. Wij gaan haar expertise,
gedrevenheid en enthousiasme zeker missen, maar gunnen haar de tijd
voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Uiteraard laten we het
afscheid niet ongemerkt voorbij gaan. Hoe we dit vorm gaan geven, is nu
nog niet bekend. Meer informatie volgt binnenkort.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april vinden de Koningsspelen plaats. Door de huidige
coronamaatregelen is de invulling anders dan u wellicht gewend bent. Zo
wordt de dag niet gezamenlijk, maar met de eigen klas gevierd. Hierbij
staat sport, beweging en gezelligheid centraal

Eindtoets
Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets. Sinds
enkele jaren nemen we de IEP als eindtoets af (IEP staat voor ICE
Eindevaluatie Primair onderwijs). De IEP eindtoets meet de verplichte
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de eindtoets
geeft informatie over het referentieniveau dat het kind beheerst én geeft een advies voor een
schoolniveau. De school gebruikt de resultaten als evaluatie van het onderwijsaanbod. Op dinsdag 20
en woensdag 21 april nemen de kinderen van groep 8 deel aan de eindtoets. Wij wensen hen veel
succes!
Theoretisch Verkeersexamen
Op woensdag 31 maart hebben de leerlingen van groep 7 jun theoretisch verkeersexamen. Wij
wensen alle kandidaten veel succes met dit examen!

Technopromo
Als alle coronamaatregelen het toelaten en we alles qua logistiek
geregeld krijgen, gaat groep 6/7 op vrijdag 16 april naar
Technopromo in Cuijk. Daar zullen de kinderen op diverse manieren
kennis maken met techniek. Ze zullen hier voornamelijk praktisch
bezig zijn en gaan aan de slag met diverse apparatuur, gereedschappen en materialen bij
verschillende werkstations. Voor die tijd zullen we nog een oproep doen voor ouders die bereid zijn
op en neer naar Cuijk te rijden.
Trotse Sarah

juf Sandra 50!

