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3448 CH Woerden
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Agenda
25 mei
26 mei
29 t/m 31 mei
29 mei t/m 1 juni
5 juni
12 t/m 15 juni
21 juni
22 juni
27 t/m 29 juni
28 juni

Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrij
Kamp groep 8
Jeugdavondvierdaagse 5 km
Pinksteren, alle kinderen vrij
A-4daagse 10 km
Opa- en omadag
Verkeersexamen
Inloopmoment Groep 1 t/m 3
08.30 – 09.00 uur,
Ouders zijn welkom in de klas
Inloopavond Groep 4 t/m 8
18.30 – 19.30 uur
Ouders en kinderen zijn welkom

Nieuws uit Groep 1-2
Welkom op school
Chadia (het zusje van Marouane en Hicham) en Anne zijn aan het wennen bij
ons in de kleutergroep. We hopen dat ze een fijne schooltijd zullen hebben op
OBS De Achtsprong!
Cito-toetsen
In juni gaan we weer beginnen met de Cito-toetsen in groep 1 en 2. (De kleuters
die nog niet zolang op school zijn, doen volgend jaar pas mee.) De Cito-toets
bestaat uit de onderdelen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. We
nemen de toets in kleine groepjes af. In de opgavenboekjes zien de kleuters
steeds een aantal plaatjes en moeten ze een streep zetten onder het juiste
plaatje. Deze toetsen maken onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem, maar
we volgen de ontwikkeling van de kleuters ook via observaties in BOSOS.
Mochten de resultaten van de toets daar aanleiding toe geven, dan nodigen we u
uit voor een voortgangsgesprek op woensdag 28 juni.
Nieuws uit Groep 4-5
Maandagochtend 29 mei gaan we met groep 4/5 naar
het kasteel Woerden wandelen. Daar zullen we een
rondleiding krijgen en wordt er ons verteld over de
geschiedenis van het kasteel. Hierdoor zullen we de
gym een keertje missen. Het valt midden onder
schooltijd, dus er zijn geen gewijzigde schooltijden
voor ons.
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***************
Vreedzame School
Inmiddels zijn wij gestart met blok 6. Dit blok gaat over overeenkomsten en
verschillen tussen mensen. We willen graag dat de kinderen leren om te gaan
met verschillen van mening en verschillen in o.a. gewoontes, leefstijl,
levensbeschouwing en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit
terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten.
Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen
veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we
vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen
verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.

Verjaardagen
17 mei
17 mei
19 mei
24 mei
24 mei
24 mei
25 mei
29 mei
6 juni
9 juni
12 juni
26 juni
29 juni

Yannick, groep 8
Freek, groep 6
Cheryne, groep 2
Allard, groep 3
Açelya, groep 1
Kevin, groep 7
Noah, groep 7
Dzeneta, groep 3
Mersiha, groep 3
Floor, groep 8
Koen, groep 1
Daaliya, groep 6
Isabel, groep 2
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