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CITO-UITSLAG
Eerder al via onze eigen facebookpagina gemeld,
maar nog niet in de nieuwsbrief; de CITO-uitslag
van groep 8. De kinderen van de groepen 8 hebben
een prachtig resultaat neergezet. Met een
gemiddelde score van 538,1 punten scoren wij ruim
boven het gemiddelde van de scholengroep waar
wij toe behoren. De geschiedenis van de afgelopen
jaren zag er als volgt uit:
2012: onze score gemiddeld 536.0 landelijk 535.1
2013: onze score gemiddeld 536.8 landelijk 534.7
2014: onze score gemiddeld 538.1 landelijk 534.4
Wij zijn trots op het resultaat! Circuitonderwijs
bewijst zich!
SPREEKWEKEN
Deze en volgende week vinden weer de
spreekweken plaats. In tegenstelling tot andere
jaren hebben wij nu van tevoren een indeling
gemaakt en deze aan u toegezonden. Wanneer
deze indeling voor u niet handig was, heeft u zelf
de gelegenheid gehad om met andere ouders een
ruiling af te spreken.
Bedankt voor de medewerking aan deze nieuwe
manier van werken.
SCHOOLREISJE GROEP 3 en 4 WIJZIGING
DATUM
Groep 3 en 4 zal op MAANDAG 16 JUNI op
schoolreis gaan naar ‘De Spelerij’. In het
jaaroverzicht staat vermeld dat groep 3 en 4 op
dinsdag 17 juni op schoolreis zouden gaan. We
kregen van “de Spelerij” te horen dat deze dag
enorm vol zit met schoolreiskinderen. Omdat we
onze kinderen een veilig en verantwoordelijk
schoolreisje aan willen bieden, wijken we daarom
uit naar een rustigere dag. We hopen dat dit niet
teveel agendastress voor u oplevert!
WOENSDAG
FRUITDAG
Weet u het nog? Op
woensdag nemen alle
kinderen fruit of
groente mee als

pauzehapje. Zo besteden we allemaal aandacht aan
gezonde tussendoortjes.
SPONSORLOOP
Vandaag zijn er voorlichters van SOS
Kinderdorpen op school geweest om wat meer te
vertellen over
het goede doel
van onze
jaarlijkse
sponsorloop. De kinderen hebben ook hun
sponsorkaart en de uitleg meegekregen, zodat ze
op vrijdag 25 april hun best kunnen doen voor een
mooie opbrengst voor SOS Kinderdorpen.

KONINGSSPELEN
Ook dit jaar doet De Meander weer mee aan de
Koningsspelen. Op vrijdag 25 april starten we met
het Koningsontbijt; op een lege maag kun je
namelijk niet goed sporten! Om 9.30 uur zal de
officiële aftrap zijn voor de Koningsspelen, waar
de sponsorloop een onderdeel van is. De rest van
de dag zal gevuld zijn met gezellige en sportieve
activiteiten.

ABC-KATTENBROEK – activiteiten
Kinderkookcafé Kattenbroek
Er zijn zoveel kinderen in de wijk Kattenbroek die
het leuk vinden om te leren koken!
Om hun initiatief te ondersteunen hebben we u en
uw kookkunsten hier hard bij nodig! Vindt u
het leuk om samen met kinderen een fantastisch
maal in elkaar te draaien? Vindt u het belangrijk
dat u kinderen leert wat gezond eten is? Dan is
het kinderkookcafé echt iets voor u!

U wilt vast weten hoeveel tijd het u gaat kosten;
dit zouden we graag met u willen afstemmen.
Het kinderkookcafé vindt plaats op woensdag- en
vrijdagmiddag met verschillende ouders van
16.00 tot 18.00 uur op de blauwe siamees. U kunt
zich aanmelden via karim.bashandy@welzin.nl.
Bent u dat keukenwonder, die chefkok in spé of
die gepassioneerde keukenprins(es)?
Wacht dan niet langer en meld u aan vóór 1 mei
2014, de kinderen zitten op u te wachten!

GEVONDEN VOORWERPEN
Bent u wellicht op zoek naar wat spullen van uw
kind en weet u niet waar die dan kunnen zijn?
Wellicht liggen ze bij de gevonden voorwerpen.
Vanaf woensdag tot en met vrijdag aanstaande
kunt u weer even kijken. De gevonden voorwerpen
liggen dan uitgestald in de hal. Wat na vrijdag nog
blijft liggen gaat, zoals u dat van ons gewend bent,
naar het goede doel.

VANUIT SKA

Ontdekken en
experimenteren op de
bso
Op alle bso’s van de SKA
staan van 22 april tot en met
2 juni ruimte en techniek centraal. De kinderen
maken kennis met allerlei indrukwekkende
uitvindingen en technische snufjes! We
experimenteren, spelen planetenrovertje, doen
proefjes met ballonnen, bakken ruimtekoekjes,
maken ruimtepakken en de kinderen kunnen
meedoen aan de Skip-uitvinderswedstrijd. Kortom:
wij ontdekken het universum in ons eigen Spacelab!
Meivakantie: ruimteschip bouwen!
In de meivakantie bouwen we met de kinderen
een ruimteschip. Niet alleen de buitenkant; we
gaan ook het interieur samen ontwerpen en
bouwen.
Geen klant en toch naar de bso? Dat kan!
Gaat uw kind normaal niet naar de bso? Ook als u
geen klant bent van de SKA, kunt u uw kind
opgeven voor een dagje (of meerdere) bso,
bijvoorbeeld in de meivakantie. Wij leggen u graag
uit hoe eenvoudig
dat werkt. Bel 033470 13 03 of mail
naar info@ska.nl.
Meer informatie:
www.ska.nl.

VAN NOKIK
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
ikblijfover@gmail.com of het telefoonnummer van
de overblijfcoördinator Kim 06-38826346.

Vriendelijke groeten,
Joop Stas
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