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Bongerdnieuws
Wat wordt er hard gewerkt. De CITO toetsen zijn achter de rug en de komende periode gaan we
werken aan de onderdelen van de verschillende vakken. De leerkrachten zijn bezig om alle doelen
te omschrijven en uit te werken.
Volgende week dinsdag en woensdag gaat groep
8 de IEP toets maken. De IEP toets is een
eindtoets. Scholen zijn verplicht om een
eindtoets af te nemen. De uitkomsten van deze
toets geven een richtlijn voor het niveau voor het
voortgezet onderwijs en geven ons als school een
beeld waar wij als school staan.
En hopelijk kunnen we ook naast het harde
werken lekker van de lente genieten!

Corona update
Al bijna een maand zijn er geen corona besmettingen onder leerlingen en medewerkers.
Verschillende collega’s hebben al gebruik gemaakt van de sneltesten en aardig wat leerlingen zijn
ook al getest via Jarzorg.
We merken dat niet alle leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje bij zich hebben. Wilt u hen
helpen onthouden deze mee te nemen?

Schoolfruit en groenten
Deze week zullen de kinderen een mini komkommer, peer en een appel krijgen. De groente- en
fruitdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Sterker maken”. Mensen kunnen in situaties komen waarin ze
kwetsbaar zijn. Omdat ze klein, bang of verdrietig zijn of het op een andere manier moeilijk
hebben.
In een tijd dat de eerste christenen bedreigd en onderdrukt worden door de Romeinen, steekt
Johannes ze een hart onder de riem. Hij schrijft brieven naar de christengemeenten waarin hij
over zijn dromen vertelt. Dromen waarin een vrouw en een kind strijden tegen een draak en een
monster. Om uiteindelijk te winnen.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wees zuinig op het materiaal, want dat is van ons allemaal”.

Agenda
20 april:
21 april:
23 april:
27 april:
03 mei:
24 en 25 mei:
11 juni:

IEP toets groep 8
IEP toets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag (dit is een vrije dag)
Start meivakantie
Lang Pinksterweekend
Actie Bag2School

Brede School Activiteit

stoepranden / bussietrap

Bussietrap is een ouderwets (buiten) spelletje en lijkt op verstoppertje, daarnaast spelen we ook
stoepranden, een gooi / mik spel op de stoeprand. na een half uur wisselen we van activiteit.
Groep

3,4,5,6,7,8

Dag

Dinsdag 13 april

tijd

14:30 uur tot 15:45 uur

aanbieder

Facet Ridderkerk

Docent

Edward de Groot

Locatie

Erasmuspark/ blauwe koepel speeltuin

Deelnemers

max. 30 deelnemers

kosten

€ 0.00

Bijzonderhede
n

Locatie: erasmus park, de blauwe koepel speeltuin

Inschrijven: www.bredeschoolridderkerk.nl of edward.degroot@facetridderkerk.nl

