
 

 

 

 

Wist u dat:  

…..donderdag 7 april een studiedag is en alle kinderen vrij zijn 
.... op dinsdag 12 april het praktisch verkeersexamen plaatsvindt voor groep 7 en 8 
…. groep 8 op woensdag 20 en donderdag 21 april deelneemt aan de IEP eindtoets   
…. de meivakantie weer bijna voor de deur staat (25 april t/m 6 mei)  
…  er daarom op maandag 9 mei weer een luizenscreening is.    

 

Welkom  
Deze maand komt Liv Kersten bij ons op school in groep 1 van juf Fleur en juf 
Sandra. Wij wensen haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske.  

 

Jarig         
In april zijn onze poetshulp Wilma (13-04) en juf Mariska(25-4) jarig.  Alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst allebei. 

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 woensdag 20 en donderdag 21 
april nemen de kinderen van groep 8 deel aan de eindtoets. Wij wensen hen veel succes!  

Typen 
Voor het maken van spreekbeurten en werkstukken wordt er steeds meer beroep gedaan op de 
digitale- en informatievaardigheden van het kind. Tevens draagt blind typen positief bij aan de 
taalontwikkeling. Met tien vingers kunnen typen is dan ook een belangrijke basisvaardigheid. Een 
typcursus helpt om deze vaardigheid te ontwikkelen. Als school vinden we het belangrijk om alle 
kinderen tijdens de basisschooltijd typevaardig te maken. Vandaar dat we er vanaf nu weer mee 
gaan starten. Aangezien er tijdens de coronaperiode geen typles is aangeboden, hebben de huidige 
groepen 6, 7 en 8 nog geen typcursus afgerond. Dit schooljaar starten we met groep 7 en 8, in het 
nieuwe schooljaar gevolgd door de huidige groepen 5 en 6. We gebruiken hiervoor de cursus PICA 
typen, welke door school wordt bekostigd. Kinderen mogen onder schooltijd en thuis aan de 
typcursus werken.  
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 Zelftesten 
Vanwege de versoepeling van de corona maatregelen vervalt het advies aan leraren en leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Wel blijft het advies om 
bij klachten te testen. Tot 1 juni blijven zelftesten voor alle kinderen op school beschikbaar. Mocht u 
zelftesten nodig hebben, kunt u (of uw kinderen) deze bij juf Marcella ophalen. Ze worden niet langer 
twee wekelijks in groep 6, 7 en 8 uitgedeeld.  

 

Muziekles  

Na 1,5 jaar verbonden te zijn geweest aan onze school, heeft meester Sjraar 
onverwacht afscheid genomen. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden, 
waardoor hij niet langer de muzieklessen op onze school kan verzorgen. We 
bedanken meester Sjraar voor zijn muzikale inbreng en wensen hem veel 
succes op zijn nieuwe werkplek! Samen met de muziekvereniging zijn we op 
zoek naar een muziekdocent die de lessen voort kan zetten. In de tussentijd 
verzorgen de meesters en juffen zelf hun muzieklessen. 

Rapport 
Aan het begin van dit schooljaar hebben we met de leerlingenraad, de schoolraad en het team het 
huidige rapport geëvalueerd.  We hebben nagedacht over waarom we een rapport mee geven, voor 
wie het rapport bedoeld is en welke inhoud we belangrijk vinden. Samengevat zouden we graag zien 
dat het rapport een beeld geeft van de totale ontwikkeling van het kind, met inbreng van het kind 
zelf, de ouders en school. Dat het rapport aansluit bij de 
huidige werkwijze van kind- en oudergesprekken én er in 
het rapport aandacht is voor werkjes waar kinderen trots 
op zijn en behaalde resultaten. 

De afgelopen periode hebben we met het team 
onderzocht welke rapportvorm bij onze bevindingen 
aansluit én passend is bij de huidige tijd. We hebben 
gekozen voor MijnRapportfolio. Dit is een combinatie van 
een digitaal rapport en een digitaal portfolio. 
MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de 
ontwikkeling van het kind en wordt door het team 
ingericht, zodat het aansluit op de wensen en visie van 
onze school. In dit nieuwe rapport worden kinderen 
betrokken bij hun eigen ontwikkeling, kunt u als ouder de 
ontwikkeling altijd volgen en heeft de leerkracht regie en 
overzicht.  

De komende periode gebruiken we om MijnRapportfolio verder in te richten en de eerste 
onderdelen te vullen. Het streven is om het rapport in juni middels MijnRapportfolio te geven. We 
houden u hiervan op de hoogte. (Meer informatie over MijnRapportfolio kunt u vinden op: 
mijnrapportfolio.nl) 

 



 

  
 

 
 
 

 

  

 

 

 

Inzameling batterijen 
Bij ons op school staat een inzamelbak voor batterijen. Deze wordt een aantal keren per jaar geleegd 
door Stibat en de school ontvangt hiervoor een kleine vergoeding. Als u thuis lege batterijen heeft 
liggen, kunt u deze aan uw kind meegeven en in de bak laten deponeren.  

 
   

INGEKOMEN STUKKEN 

 
 

Koningsdag in een nieuw jasje (van KVW Afferden) 

 
Dit jaar organiseren wij het Koningsfestival in 
het park.  
 
Van 13.00 tot 20.00 uur is er van alles  te 
beleven in het Heijmanspark.  
Wat dacht je van een hoedenwedstrijd, 
spellen, workshops, eten en drinken en als 
afsluiting van de dag een gezellige band op 
het podium.  
 
Ook is er van 16.00 tot 18.00 uur een open 
podium. Iedereen die graag een optreden wil 
doen is van harte welkom. Denk hierbij aan 
zang, dans, theater het kan allemaal!  
 
Opgeven hiervoor kan  
via info@kvwafferden.nl.  
 
Geef hierbij aan wat je wilt gaan doen, wie er 
meedoen en hoe lang het ongeveer duurt.  
 
Hopelijk zien we jullie allemaal op 27 april in 
het Heijmanspark! 
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De BeestenBende bij ’t Diekske!  
 
Kortgeleden is De BeestenBende bij ons op bezoek geweest om te vertellen hoe je lid kunt worden. 
De BeestenBende is een club die zorgt voor een schoner Bergen. Eén keer per maand gaan ze, samen 
met hun team van vriendjes en vriendinnetjes, zwerfafval opruimen in hun eigen buurt. Ook jij kunt 
een team vormen en lid worden van De BeestenBende. Je gaat dan op ontdekkingstocht in je eigen 
wijk en wordt zo de held van je buurt en van de dieren. Om je te bedanken nodigt de BeestenBende 
je regelmatig uit voor een evenement, krijg je een cadeautje op je verjaardag en één keer per jaar 
gaan we met alle BeestenBenders uit heel Nederland naar Burgers’ Zoo!  
 
De BeestenBende is net van start gegaan in de gemeente Bergen en de eerste aanmeldingen zijn al 
binnen, maar natuurlijk is er ook nog plek voor jouw team! Je bent natuurlijk al heel druk met allerlei 
andere dingen, maar het kost je slechts een uurtje in de maand en je hoeft er niets voor te betalen. 
Kijk snel op www.mijnbeestenbende.nl als je meer wilt weten en om je aan te melden. Tot snel!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    De BeestenBende zorgt voor een schoner Bergen, help jij ook mee?! 

http://www.mijnbeestenbende.nl/

