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NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE
Eindredactie: Sergio van Dijk, Cindy de Winter, Ignace Kloet
Technische realisatie: Aster Brouwer, ICT-coördinator.

AGENDA juni 2016
1 juni 2016
7 juni 2016
8 juni t/m10 juni 2016
15 juni 2016
17 juni 2016
22 juni 2016
22 juni 2016
24 juni 2016
24 juni 2016

Studiedag; alle kinderen vrij
JuniorMR
Kamp groep 8
Praktisch verkeersexamen groep 7
Sportdag groep 1 t/m 4
MR vergadering start om 19.30 uur op de Perzikstraat
OV vergadering start om 20.00 uur op de Perzikstraat
Kleutermusical start om Inloop:18.45 uur/Start:19.00 uur
Schooljournaal 9

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we begonnen aan de laatste periode van het schooljaar. Wij zijn samen met
het team al druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar.
In de komende weken zullen wij o.a. de definitieve groepsindeling voor het komende
schooljaar, de jaarkalender en ons activiteitenplan verder gaan afronden.
In deze laatste schoolweken staan er uiteraard ook nog de nodige gezellig activiteiten
gepland. Zo gaan er nog groepen op schoolreisje en schoolkamp, hebben de groepen 1 t/m 4
hun sportdag en zullen de kleutermusical en de afscheidsmusical van groep 8 nog worden
opgevoerd.
Naast al deze gezellige activiteiten wordt er natuurlijk ook nog hard gewerkt in alle groepen.
In de afgelopen periode is er door de leerlingen van groep 7 en 8 hard gewerkt aan de
Entreetoets en de Eindtoets. We zijn erg trots op het feit dat we opnieuw boven het landelijk
gemiddelde hebben gescoord met de Eindtoets. Hierover kunt u verderop in dit
Schooljournaal meer lezen.
In de komende weken zullen in de andere groepen de reguliere Citotoetsen afgenomen
worden. Al deze resultaten zullen dan naast alle andere gegevens en observaties gelegd
worden en dit wordt verwerkt in het schoolrapport van uw kind.
Voor de groepen 6 en 7 zullen er in de komende weken nog gesprekken zijn. In groep 6
wordt dan gesproken over het brede uitstroomperspectief voor uw kind en in groep 7 zal er
een voorlopig schooladvies worden gegeven.
In de afgelopen periode hebben we als school helaas te maken gehad met een aantal
ziektegevallen binnen ons team. Gelukkig hebben wij hier als school de afgelopen jaren erg
weinig mee te maken gehad, maar dit jaar hebben we naast de diverse
zwangerschapsverloven en ziekte van collega’s extra ons best moeten doen om de stabiliteit
van ons onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen.
Ook voor de formatie van het komend jaar hebben we hier helaas nog mee te maken; juf
Lidwien zal zeker nog niet kunnen starten en het is op dit moment ook nog niet te
voorspellen of juf Eugenie na de zomervakantie direct kan starten.
Natuurlijk zullen deze aspecten invloed hebben op de formatie, maar uiteraard zijn we op dit
moment al heel druk bezig om ervoor te zorgen dat we tot een stabiele en goede invulling
komen voor alle groepen.
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Zoals jullie kunnen lezen zal er in de komende periode nog genoeg te doen zijn in de school.
We zijn ervan overtuigd dat de afrondende activiteiten nog voor een gezellige sfeer zullen
zorgen en dat we het schooljaar op een goede manier zullen afronden en dan weer klaar
zullen zijn voor het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Cindy en Sergio
Juf Lidwien
We willen namens Juf Lidwien iedereen bedanken voor de vele lieve woorden, werkjes van de
kinderen en de kaarten die zij heeft ontvangen.
Het doet haar erg goed op deze manier contact te hebben met collega’s, kinderen en ouders
van school.
Naar omstandigheden gaat het goed met Juf Lidwien. Het ziet er vooralsnog naar uit dat de
behandelingen goed aanslaan.
In de komende maanden zal haar nog een stevig traject van behandeling te wachten staan
en wij zullen als school regelmatig contact met haar houden.
Uiteraard zullen we jullie in de komende maanden op de hoogte houden van het herstel van
juf Lidwien en u kunt kaartjes en tekeningen voor Lidwien blijven inleveren bij Cindy en
Sergio.
Juf Eugenie
De afgelopen maanden is juf Eugenie vanwege zwangerschaps- en ouderschapsverlof afwezig
geweest binnen de school.
Helaas hebben wij onlangs te horen gekregen dat juf Eugenie nog niet in staat is om haar
werkzaamheden te hervatten.
Tijdens haar zwangerschap en in de periode daarna zijn er privé de nodige veranderingen
geweest en hierdoor is zij momenteel fysiek en mentaal niet in staat om weer te werken.
Uiteraard hebben wij ook de komende weken nauw contact met haar en zullen wij haar op die
manier als collega’s zo goed mogelijk proberen te steunen.
Mochten jullie haar als ouders een kaartje o.i.d. willen sturen dan kunnen jullie dit afgeven
bij Cindy of Sergio en zij zullen er dan voor zorgen dat dit bij Eugenie terecht komt.
Avondvierdaagse
We kijken terug op een geslaagde avondvierdaagse met veel enthousiaste kinderen, veel
begeleiding, mooi weer en natuurlijk niet te vergeten; verdiende medailles!
Dat kan natuurlijk alleen worden gerealiseerd wanneer de voorbereiding tot in de puntjes is
geregeld. We bedanken iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan alles wat nodig
is geweest de avondvierdaagse tot zo’n succes te maken.
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Koningsspelen en sportdag groep 5-8
Ook dit jaar hebben we weer genoten van geweldige Koningsspelen. Dit jaar zijn de groepen
5 t/m 8 naar de atletiekbaan gegaan en daar hebben zij hun sportdag gehad.
De hele dag waren de kinderen op een sportieve wijze actief bezig met onderdelen als
speerwerpen, kogelstoten, sprinten, rennen van 800 meter, verspringen en hockey en
voetbal.
De kinderen van groep de groepen 1 t/m 4 hebben genoten van sportieve workshops, hebben
samen met elkaar gedanst op het lied van de Koningsspelen en er was, dankzij Kidspartyrent,
ook weer een prachtig groot springkussen.
De opening bestond ook dit jaar in alle groepen weer uit een gezond ontbijt… We kijken ook
dit jaar weer terug op zeer geslaagde Koningsspelen.

Pirouetteviering
De laatste Pirouetteviering van dit schooljaar is
gepresenteerd door groep 5/6 van Juf Janique. Ook nu
hebben we weer verschillende talenten zien optreden uit
de verschillende groepen.
Mooi om te zien hoe de viering voor en door kinderen
wordt georganiseerd, hoe goed er wordt geoefend en met
welk plezier en enthousiasme de kinderen op het podium.
Dat belooft wat voor Pirouette’s got talent op 7 juli!

Junior MR
De Junior MR heeft niet stilgezeten.
De afgelopen tijd zijn de kinderen druk bezig geweest met het zoeken naar organisaties die in
de maatschappij een belangrijke rol spelen en waarvan het interessant is om er d.m.v. een
gastles meer over te weten te komen.
De komende weken zullen er voor alle groepen gastlessen worden gegeven. De kleuters gaan
meer te weten komen over de brandweer. De groepen 3 en 4 worden meegenomen in de
werkzaamheden van de politie. Voor de groepen 5 en 6 komen er vrijwilligers iets vertellen
over de kindertelefoon en de groepen 7 en 8 krijgen informatie van ‘Bont voor Dieren’.
Tot slot zal er op dinsdag 21 juni door de Junior MR nog een spelletjespauze worden
georganiseerd.
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Nieuws uit de groepen
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Cito Eindtoets groep 8
De afgelopen weken waren voor de kinderen uit groep 8 erg spannend. Zij hebben namelijk
de Cito Eindtoets gemaakt. Drie dagen geconcentreerd aan de slag en dan wachten op de
uitslag. Deze liet wat lang op zich wachten, maar dat was het dan ook wel waard.
We zijn trots op de kinderen die met hun inzet een mooi resultaat hebben behaald!
Op schoolniveau hebben we een score behaald van 535,1. Met deze score laten we als school
een voldoende score zien; het landelijk gemiddelde ligt op 534,5. Hiermee hebben we nu van
de laatste 6 jaar al 5 keer boven het landelijk gemiddelde gescoord. Ook iets waar we enorm
trots op mogen zijn!
Cito Entreetoets groep 7
Ook de kinderen uit groep 7 hebben een aantal dagen gewerkt aan een toets: de
zogenaamde Entreetoets. Op basis van de resultaten van de Entreetoets en natuurlijk het
beeld wat de kinderen in de klas laten zien, worden de voorlopige schooladviezen voor de
kinderen die na groep 8 uitstromen naar het voortgezet onderwijs bepaald.
Er is nog geen schoolrapport beschikbaar die de resultaten van de Entreetoets weergeeft. Op
een later moment zullen we u hier ook over informeren.
Kamp groep 7
Op 25 mei zijn onze leerlingen uit de groepen 7 vertrokken naar Putten voor het jaarlijkse
schoolkamp. Drie dagen lang is er door alle leerkrachten, ouders en kinderen genoten van
een geweldige sfeer en veel leuke, sportieve en ook spannende activiteiten. Zo hebben de
kinderen een speurtocht door Putten moeten afleggen, is er een zaklampspel geweest, was er
een gezellige Bonte-avond met vele optredens en er is zelfs ook nog een spannende
spooktocht geweest.
De laatste dag is afgesloten met een bezoek aan het zwembad. Ondanks de grote
vermoeidheid bij iedereen, wilde niemand eigenlijk naar huis.
Alle hulpouders en leerkrachten willen we bedanken voor hun inzet; jullie hebben er samen
met alle kinderen echt een fantastisch kamp van gemaakt!
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Floriade
Onlangs is er een speciale expositie m.b.t. de Floriade geopend in het stadhuis.
Een groot aantal basisschoolleerlingen, waaronder ook een grote groep leerlingen van onze
school, hebben hiervoor prachtige gedichten gemaakt.
Bij ieder gedicht was door een kunstenaar een prachtig schilderij of foto gemaakt.
Mooi om te zien hoe trots al onze dichters waren op de expositie en hun aandeel daarbij.
Voorlopig is de expositie nog te bewonderen in het stadhuis; het is zeker de moeite waard om
alle kunstwerken eens te bewonderen.

Volgend schooljournaal
Op vrijdag 24 juni verschijnt het volgende Schooljournaal. Wilt u ook iets schrijven of aan
ouders laten weten? Lever uw stukje graag uiterlijk donderdag 23 juni 2016 in.
De redactie beoordeelt dan de plaatsing.
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