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Toiletgroepen

Volgende week wordt er hard gewerkt in alle toiletgroepen op school.
Alle vloeren worden gerenoveerd, er komt een frisse nieuwe vloer in alle toiletruimtes.
Dit betekent dat we enige overlast zullen hebben en dat we volgende week een beperkt aantal
toiletten ter beschikking hebben. Het goede nieuws is natuurlijk dat alles vanaf 15 april weer schoon
en fris is!

Cito eindtoets

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is
het verplicht om een eindtoets te maken. Een eindtoets po geeft
een advies voor best passend brugklastype naast het schooladvies.
Alle leerlingen uit groep 8 hebben al een advies ontvangen van
meester Andries en daarna een keuze gemaakt voor de nieuwe school. In enkele gevallen kan het
advies van de school nog bijgesteld worden. De uitslag van de eindtoets wijkt dan duidelijk af van het
schooladvies. We gaan dan in overleg met ouders en leerling. Het advies kan alleen naar boven
worden bijgesteld.
Dit jaar maken de leerlingen van groep 8 op 16 en 17 april de Centrale eindtoets.
De papieren versie van de Centrale Eindtoets wordt landelijk op dezelfde dagen afgenomen in
verband met de geheimhouding van de opgaven.
Na de meivakantie ontvangen de ouders, via school, bericht over de resultaten van de eindtoets.

Vragenlijsten

We hebben de vragenlijst ‘meer talen’ nu ook op papier meegegeven voor de ouders.
U kunt de lijst nog t/m 2 april inleveren.
Vanmorgen had meer dan 50% van de ouders de vragenlijst ingevuld. Dit is een mooie score, zo
weten we wat uw mening is!
Na de meivakantie komt de mr weer bijeen en dan zullen we in de mr en het team de resultaten van
de vragenlijst bespreken.
Het bestuur heeft ook een tevredenheidsonderzoek klaar gezet voor alle scholen.
Dit betekent dat we u binnenkort gaan vragen om ook deze vragenlijst in te vullen.
U krijgt bericht wanneer u deze vragenlijst kunt invullen.

Open avond

Woensdag 17 april van 19.00 uur – 20.00 uur is er een open avond.
Alle leerlingen, ouders en belangstellenden zijn van harte welkom op
school. De leerlingen kunnen u vertellen en laten zien waar we op
school mee bezig zijn.
Het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn ook
aanwezig op deze avond om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk
zijn nieuwe ouders en nieuwe leerlingen ook van harte welkom.
In de bijlage sturen wij u het jaarverslag 2017-2018 van OR en MR.

Om door te vertellen: woensdag 17 april is er een open avond!
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Schoolschaatsen, herinnering

De school betaalt een deel van de schaatslessen, aan de ouders vragen we een bijdrage van € 10,per leerling. Misschien bent u het vergeten en heeft u nog niet betaald. U kunt het bedrag
overmaken op de rekening van school : NL15RABO0158 1642 02 t.n.v. basisschool Op ‘e Dobbe.

Week van het geld

Woensdag 27 maart was Bouwe Heins van de RABO bank uit Leeuwarden bij ons in de klas om te
spreken over geld. Het was die week namelijk ,de week van het geld’ . In de klas hebben we in
groepjes de ,,cash’’ -quiz gespeeld. Een interactieve kennisquiz! Het was echt superleuk. Onze klas
werd in 5 groepen verdeeld. Wie van de groepen beantwoordt de vragen juist en wint de quiz. Groep
3 ( Hessel, Femke en Doutsen ) wonnen uiteindelijk in de extra ronde. We hebben het gehad over
hypotheek, over cashless geld overmaken, over ,big spenders’, over internetbankieren..... te veel om
op te noemen.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde ochtend. Uiteindelijk kregen we als school ook nog
een spellenpakket met daarin monopoly, yathzee, schaken en dammen. Een prachtige aanvulling op
onze spellenkast. We willen Bouwe Heins van harte bedanken voor deze hele leuke ochtend en de
prachtige spellen!
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03 april
5, 11 en 18 april
12 april
16 + 17 april
18 april
6 mei

Meester Andries wordt vervangen door juf Yt
Juf Lisa vervangt juf Joke
Koningsspelen
Centrale eindtoets voor groep 8
Om 14.00 uur start de vakantie
Weer naar school

Vrijdag 22 maart, pannenkoeken bakken bij Offingaburg!

Om door te vertellen: woensdag 17 april is er een open avond!

