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We zitten midden in het thema ‘Communicatie’ van De Noordwijkse Methode. Kinderen zijn
druk bezig met lessen
over gebarentaal,
manieren waarop dieren communiceren of
leren over het oudste
stukje Nederlandse
taal ‘Hebban alle
vogala’.

De Noordwijkse Methode stond ook
centraal op de Ontwikkeldag van Team
Bonischip, afgelopen
woensdag. Aan het
eind van het schooljaar gaan we ons bezig houden met ‘Uitvindingen’. Weer een
mooi thema om de
nieuwsgierigheid van
de kinderen te prikkelen.

De agenda
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DEZE WEEK: TOETSWEEK CITO (gr 3-7)
DEZE WEEK: PROJECT ‘COMMUNICATIE’

• Wiskunde Kangoeroewedstrijd gr7-8
• Geplande Klusjesavond gaat niet door
• 16:00u Deadline Inschrijven Voortgezet Onderwijs
gr8
• Vanaf vrijdag 19 maart verschijnt de Ruimtepost
eens per twee weken.
DEZE WEEK: TOETSWEEK CITO (gr 3-7)
SLOTWEEK PROJECT ‘COMMUNICATIE’
• Extra vrije dag kleuters
•
• Grote Rekendag gaat niet door
•
•

Deze week: Toetsweek Cito
Jaarlijks nemen we in
februari en juni Cito-toetsen
af om de kinderen te volgen
in hun ontwikkeling. Op deze
manier hebben we een
objectief meetinstrument om
te kijken waar ondersteuning
of plusaanbod nodig is. Door
de lange periode van thuiswerken, in
cohorts naar school hebben we twee
periodes overgeslagen (eind vorig
schooljaar en

februari dit schoojaar). De komende
week pakken we de draad weer op,
vooral om te kijken of ons beeld van de
ontwikkeling van de kinderen klopt.
Omdat groep 8 in april de Cito
Eindtoets maakt, doet groep 8 aan deze
ronde toetsen niet mee.

Donderdag 18 maart: Wiskunde
Kangoeroewedstrijd groep 7-8
Donderdag doen 10 geselecteerde
kinderen van groep 7-8 mee aan de
jaarlijkse Wiskunde Kangoeroewedstrijd.
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Dit is een internationale wiskundewedstrijd, die in 1980 voor het eerst
werd georganiseerd in Australië. Franse
scholen namen het initiatief over in
Europa en doopten het de
Kangoeroewedstrijd.
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft
als doel kinderen te laten ervaren dat
wiskunde (en rekenen) heel leuk en
uitdagend kan zijn, voor iedereen op
zijn eigen niveau. We lezen op de website van de organisatie: “Je hebt een
gezond stel hersens
en het kan geen
kwaad die eens te
laten kraken. Ontdek dat je meer
kunt dan je zelf
dacht. En wat is er
leuker dan te laten
zien dat je meer
kunt dan jouw leraar van je had verwacht! Bovendien kun je nog leuke prijzen winnen ook.
Wiskunde zou eigenlijk door iedereen
het allerleukste vak gevonden moeten
worden. Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net

zoals je met gymnastiek en sport je
spieren traint, zo kun je je grijze cellen
in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe.”

Donderdag 18 maart: Geplande
Klusjesavond gaat niet door
Door de corona-beperkingen gaat de
geplande klusjesavond van 18 maart
niet door.

Vrijdag 19 maart: Deadline aanmelden leerlingen groep 8 Voortgezet
Onderwijs
Voor ouders van groep 8 is vrijdag 19
maart, 16.00 uur, een belangrijk
tijdstip. Het is de deadline voor
aanmelden van
hun kind voor
het Voortgezet
Onderwijs.
Graag hoort
meester Ton van
ouders die het
nog niet hebben
doorgegeven
welke school is
gekozen.

Extra aandacht voor
Actie voor Kankerfonds
We hebben hem allemaal de afgelopen weken, weer of geen weer, wel zien lopen: Merlijn
uit groep 8 in zijn korte broek. Hij legt uit waarom hij
dat heeft gedaan en nog steeds doet.

Hallo allemaal,
ik ben Merlijn en samen met mijn vriend Chris lopen wij in een korte broek voor het kankerfonds.
Dat doen we nu al het hele jaar zelfs met de
sneeuw en het ijs!
We hebben ook een eigen website dus als u wil doneren kan dat in deze link: https://acties.kwf.nl/fundraisers/chrisenmerlijngroottilet/chris-en-merlijn-vinden-korte-broeken-fijn
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Rapporten
Op dit moment zijn we ons druk beraden over vorm en inhoud van het rapport. Door
o.a. de lange thuiswerkperiode, lijkt het ons verstandig het traditionele rapport om te
zetten in een rapport dat meer recht doet aan de ontwikkelingen van dit schooljaar. U
wordt hier binnenkort verder over geïnformeerd, ook in welke periode we hierover
met u en met uw kind in gesprek gaan.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week is
19 maart: Gijs (gr7)
jarig.
We feliciteren hem van harte en hopen dat
hij een mooie dag zal hebben.

Uitsmijters
De Ruimteschip-promotiefilm kunt u
bekijken door op het plaatje te klikken:

Aandacht in weekblad De Kogge
voor het Letterfeest in groep 3.

