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Terugblik studiedag 6 oktober
Gisteren was onze eerste studiedag. De start van dit schooljaar hebben we,
naast kennismaking en opstart van de groep, ook gebruikt om alsnog de Cito
eindtoetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen te maken in de groepen 4 t/m 8. Dit zijn de toetsen
die normaal gesproken einde schooljaar 2019-2020 gemaakt zouden zijn.
Vanwege de voorafgaande Corona-periode zijn deze toetsen toen niet gemaakt.
Omdat de Citotoetsen nu - veelal landelijk - later afgenomen zijn, heeft Cito behoorlijk wat tijd nodig gehad
om de normering van de toetsen aan te passen. Deze was gelukkig afgelopen zondag gereed, zodat we op
tijd voor onze studiedag de benodigde informatie hadden. We zijn de dag gestart met het bekijken van
onze resultaten op schoolniveau.
Voor rekenen zien we dat de totaalscores nagenoeg binnen de ambitie van school gebleven zijn. Voor
begrijpend lezen zien we wel een duidelijke daling in de totaalscores. Dit vakgebied is in de periode van
thuiswerken ook lastig te onderwijzen geweest. Bij spelling zien we bij de totaalscores van de eindtoets ook
een daling ten opzichte van de middentoetsen.
Al met al heeft de Corona-periode met thuisonderwijs zeker invloed gehad
op de toetsresultaten. Dat was ook wel de verwachting. We hebben nog
geen landelijk vergelijk, maar horen om ons heen dat dit bij andere
scholen ook zo is.
De leerkrachten hebben de dag gisteren verder gebruikt om de scores te
analyseren en te bekijken wat dat betekent voor het aanbod in de groep
en voor de verschillende leerlingen.
We nemen u als ouder graag mee in de opbrengsten. Dat doen we tijdens
de reeds geplande gesprekken van 17 en 19 november, omdat we dan
een score ook kunnen toelichten. Wanneer er een duidelijke aanleiding is
om eerder met u in gesprek te gaan, zal de leerkracht dit met u
afstemmen.

kalender
Tess groep 8b

9 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek

13 oktober
Kennismaking nieuwe
kleuters

19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

27 oktober
Instromen nieuwe kleuters

28 oktober
Kindcentrumraaad
vergadering 20.00 u.

11 november
Studiedag
Alle schoolkinderen vrij

13 november
Rapporten mee naar huis
groep 8

17 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

19 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 8

24 november
Sinterklaas op het KC

Nacht van groep 8
‘Donderdag hoefden we pas om 09:30 op school te zijn. We gingen toen naar de
Perekker en daar gingen we levend stratego en andere spellen spelen. Daarna gingen
we terug naar school om te lunchen.
‘s Middags gingen we een vlag maken voor de kamp groepen. Vervolgens gingen we
gymmen en bij de gym gingen we slagbal spelen. Toen we terug op school kwamen,
kwam meester Berry een spannend verhaal aan ons vertellen over een monster op
school in de nacht. Hier moesten we goed voor uitkijken. Toen gingen we buiten
spelen.
Juf Dorien kwam met de frietkar en toen gingen we lekker frietjes eten.
We gingen zeskamp spellen spelen en dat was buiten met allemaal spellen zoals:
sponzen zoeken, een parcours afleggen op stelten, ski lopen, touwtrekken, enz.
Maar daarna gingen we iets doen waar we al heel lang over gezeurd hebben en dat
was verstoppertje spelen door de school in het donker!! En we gingen daarna
lasergamen door de school in het donker met enge maskers maar een paar meiden
vonden dat eng.
We hebben de avond afgesloten met een spel weerwolven, super spannend.
En om 02:00 uur hebben we besloten om de juffen te laten slapen.
Vrijdagochtend hadden we nog in de klas ontbeten. Toen hadden we pauze.
Na de pauze hadden we de bonte ochtend gedaan.
We hebben het heel leuk en gezellig gehad!!! We moesten daarna wel even bijslapen
thuis.’
Groetjes, Koen en Anja uit groep 8b

En toen….. Muziekles
Terug naar het jaar 1750: ‘de klassieke tijd’. In de groepen
5 en 6 waren we samen een groot orkest en speelden
muziek van Mozart ‘Eine kleine Nachtmusik’ ( te vinden op
you tube eine Kleine Nachtmusik-percussie).
In de groepen ‘Alla Turka’van Mozart (you tube Alla Turkapercussie).
En dit allemaal in het kader van de Kinderboekenweek met
als thema: En toen…

Juul
Neeltje

Stan

Fantasievoertuigen groep 8b
Er hangen in de gang bij groep 8b prachtige ‘schilderijen’ van
fantasievoertuigen. De opdracht was om een fantasievoertuig
te maken van ecoline en wasco. Er moesten verschillende
structuren in verwerkt worden. De kinderen waren ook wel
apetrots op hun ‘schilderijen’.

wist u dat...
Jop

• Er tijdens de kinderboekenweek in de aula oude foto’s van de juffen en meesters
hangen?
• Alle groepen om de beurt deze foto’s maandag mochten bewonderen en raden wie er op
de foto’s staan?
• Het niet mee viel om de juiste juf of meester bij de foto te vinden?
• Zelfs de collega’s zelf er nog moeite mee hadden om te raden wie wie is?

Ik-ben-offline-ganzenbordspel
Bij Bibliotheek De Lage Beemden kun je even helemaal offline zijn tijdens
het ‘Ik-ben-offline-ganzenbordspel’. Aanmelden kan via
www.bibliotheeklagebeemden.nl , individueel of met een groepje. Per
speeltafel zijn er 4 deelnemers. Het spel is bedoeld voor volwassenen en
jeugd vanaf 10 jaar. Tijdens het spel wordt overal de anderhalve meter aangehouden.
Waar en wanneer?
· Boekel | vrijdag 6 november | 18.00 – 19.00 uur | lunchroom Nia Domo
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen en gamen. Nederlanders besteden gemiddeld 8,5 uur per
dag aan media. Online media zijn onlosmakelijk verbonden met ons offline leven. We schakelen van
ervaringen op het scherm naar de wereld om ons heen, en weer terug. Om contact te maken en op
de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?
Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen, maar kunnen ook veel van je vragen. De
druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven
via sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na een lange dag
werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in de late uurtjes in
het gamen of bingewatchen. Met een slaaptekort als resultaat.
Bibliotheek De Lage Beemden organiseert dit spel in de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13
november). Alle activiteiten om mediawijzer te worden vind je op www.bibliotheeklagebeemden.nl

Doe mee met het scholenhockeytoernooi 2020
In de komende twee weken voor de herfstvakantie krijgen alle leerlingen van de
Boekelse basisscholen tijdens de gymles hockeyles .
Tijdens de gymlessen van de eerste week worden enkele hockeytechnieken en
balvaardigheid aangeleerd. In deze tweede week staan wedstrijden centraal.
Deze gymlessen worden traditioneel in de herfstvakantie afgesloten met een
scholen-hockey-toernooi voor leerlingen uit groep 3 t/m groep 8. Dit toernooi is
dinsdag 20 oktober 2020 van 9.30u tot 16.00u in sporthal ‘de Burcht’. Voor leerlingen
uit groep 3-4 duurt het toernooi tot 12.30u. De leerlingen uit groep 5-8 zijn om 12.45u
welkom en spelen tot 16.00u
De inschrijfformulieren worden na de gymlessen aan de leerlingen uitgedeeld en
kunnen weer worden ingeleverd in de daarvoor bestemde doos die centraal in de
school staat. Je kunt je natuurlijk ook digitaal opgeven door voor vrijdag 16 oktober
18.00u een mailtje te sturen naar zaalhockey@hcboekel.nl. Vermeld hierbij je naam,
telefoonnummer, van welke school en uit welke groep je komt. Vanaf zondag 18
oktober zal de teamindeling op de www.hcboekel.nl te zien zijn.
Belangrijk voor deze dag: sportkleding, lunchpakketje en drinken. (De kantine is niet
open voor het kopen van eten / drinken.) Mocht je een zaalhockeystick hebben dan
kun je deze meebrengen. Voor kinderen zonder stick hebben we er één te leen.
Vanwege de coronamaatregelen zijn ouders deze dag helaas niet welkom in de
sporthal. U wordt verzocht uw zoon / dochter alleen naar binnen te laten gaan.

