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ALGEMEEN

Na een heerlijke meivakantie zijn we deze week
weer lekker fris gestart. Voor de meivakantie is
er nog even hard gewerkt door de kinderen van
groep 8. Zij maakten namelijk hun eindtoets.
Ook hebben we Pasen gevierd met het vertellen
van het paasverhaal en een lekkere lunch in de
unit. Op de vrijdag voor de vakantie waren nog
de Koningsspelen. Een super leuke en sportieve
dag, daarover leest u nog meer verderop in de
nieuwsbrief.

We zijn deze week alweer gestart aan de
laatste loodjes van dit schooljaar. De tijd vliegt
echt voorbij. Op het programma staat voor de
bovenbouw nog de sportdag en voor de hele
school het zomerfeest. Tijdens het zomerfeest
zullen er voor de kinderen allerlei workshops zijn
waaruit ze kunnen kiezen. De voorbereidingen
door het activiteitenteam zijn al gestart. Verder
werken we nog even hard door tot in de laatste
week waarin groep 8 nog een musical zal doen en
we hen ook uitzwaaien.

Een drukke maar leuke periode dus!

Veel leesplezier!

ONTRUIMINGS
OEFENING

Op school besteden we ieder jaar aandacht aan
het ontruimen van de school. We hebben hiervoor
een plan gemaakt. Hier wordt in iedere klas apart
aandacht aan besteed, maar we oefenen dit ook
ieder jaar met de hele school. Deze week hebben
we al een aangekondigde oefening gedaan en in
de komende periode volgt er nog een. Mocht u uw
zoon en/of dochter daar dus over horen vertellen,
hebben we ongetwijfeld de ontruimingsoefening
gedaan.

TERUGBLIK

KONINGSSPELEN

Wat een prachtige dag was het 22 april!

Het weer was goed, de kinderen waren
enthousiast en de leerkrachten waren vol goede
moet. Om 9:00 uur startten we in het Nelson
Mandelapark met de openingsdans. Daarna zijn
de groepen begonnen aan de Paauwenburger
Trail. In totaal hebben de leerlingen van zowel de
Theo Thijssen als de Louise de Coligny een bedrag
van bijna €5000 opgehaald.

We sloten de ochtend af met een lekkere lunch en
een sportieve bootcamp.

We zijn blij op deze samenwerking van alle
deelnemende organisaties binnen Paauwenburg.

Hieronder een korte sfeerimpressie van deze
geslaagde dag!

KOFFIE
momentje
Op vrijdag 3 juni organiseren we op school een
gezellig koffieuurtje. U bent van harte welkom om
samen met andere ouders en/of verzorgers van
de Louise een kopje koffie en/of thee te komen
drinken. We doen dit van 8.30 tot 9.30 uur in de
BSO ruimte van het hoge gebouw.

Deze eerste keer zullen we gewoon gezellig
samenzijn. Een volgende keer willen we graag
koppelen aan een thema. Mocht u daarvoor
suggesties hebben, dan horen we het uiteraard
graag deze ochtend.

CITO
eindtoets
Geschreven door kinderen uit groep 8:
We begonnen de woensdag voor de meivakantie
met de eindtoets. We kregen er 2 dagen voor
om ze te maken. We waren er wel een beetje
zenuwachtig voor.
Je had 4 taken van rekenen en 5 taken van taal. ( in
1 deel heb je 2 taken van rekenen en 2 of 3 taken
van taal )

We vonden dat het best goed ging en sommige
kinderen zeiden ze dat het makkelijk was.
Sommige vragen waren een beetje onduidelijk,
dus je moest goed lezen.

Je mocht kauwgom meenemen en daar waren
heel veel kinderen blij mee. Kauwen zorgt er
namelijk voor dat je je beter kan concentreren.
Gelukkig waren er geen kauwende koeien.
De scores van de eindtoets komen na dertien mei
binnen. Dus dat is best wel spannend!

In November begonnen we met het
drempelonderzoek en daar kwam een advies uit.
Daarna hadden we in januari de cito´s die we elk
jaar hebben. De adviesgesprekken waren in maart
voor het Voortgezet Onderwijs en de eindtoets
hadden we in april.

Bij de eindtoets kan je advies alleen maar omhoog,
maar als je vwo hebt kan je niveau niet verder
omhoog. Dan kan je bewijzen dat dat niveau goed
bij je past.

“Ik vond dat de eindtoets heel goed ging, maar ik
wil het niet nog een keer doen.” zegt Lorraine.
Melanie zegt: “Ik vond het wel leuk dat je er
kauwgom bij mocht, want ik kon mezelf daardoor
meer concentreren.”
Geschreven door:
Melanie en Lorraine

AGENDA

april/mei 2022

Woensdag 25 mei 2022
Studiedag, alle leerlingen vrij

26 en 27 mei 2022
Hemelvaart

6 juni 2022
2e Pinksterdag

9 juni 2022
Studiedag, alle leerlingen vrij

1 juli 2022
Zomerfeest

5 juli 2022
Studiedag, alle leerlingen vrij

8 juli 2022
Portfolio mee naar huis

11 t/m 15 juli 2022
Portfolio gesprekken

19 juli 2022
Musical groep 8

20 juli 2022
Uitvliegen groep 8, daarna is groep 8 vrij

21 juli 2022
Laatste schooldag

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie

