14 maart 2014

Uitslag Eindcito 2014
Deze week hebben de leerlingen van groep de uitslag
van de Eindcito Basisonderwijs ontvangen. In het
overzicht hieronder ziet u de scores van deze groep
leerlingen in vergelijking met voorgaande jaren. De
resultaten worden altijd weergegeven in een
ongecorrigeerde en een gecorrigeerde score. Alle scores
van de leerlingen opgeteld leiden tot een
ongecorrigeerde gemiddelde score. De inspectie van
Onderwijs hanteert ook een tweede methode waarbij
de resultaten ‘gecorrigeerd’ worden naar
leerlinggewicht. Het opleidingsniveau van de ouders
wordt dan meegenomen bij de interpretatie van de
resultaten. Voor De Grote Lier waar een relatief hoog
percentage ouders een hoge opleiding genoten hebben,
betekent het dat de score naar beneden bijgesteld
wordt. De scores van scholen onderling zijn dan beter te
vergelijken.
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klassenfoto's, individuele foto's (s morgens) en
gezinsfoto's (s middags) gemaakt.
Dus trek uw kind(eren) op 31 maart de leukste kleding
aan!
Voorgenomen fusie tussen SKBO Bergen en SKOMeN.
Enige tijd geleden hebben we u gemeld dat SKBO Bergen
en Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers
(SKOMeN) de mogelijkheden onderzoeken om te komen
tot verregaande samenwerking, dan wel volledige fusie
tussen beide besturen. Inmiddels is het zover dat beide
stichtingen hebben besloten om over te gaan tot een
voorgenomen fusie. Er zijn 4 werkgroepen gevormd die
de fusie verder voorbereiden. Door een eventuele fusie
zal er een nieuw schoolbestuur ontstaan van 16 scholen
in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook-Middelaar.
Via de nieuwsbrieven van de scholen zullen we u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
Opschoondag
Natuur- en milieugroep ANIMO organiseert met de
dorps- en wijkraden, de gemeente Mook en Middelaar
en de Stichting Nederland Schoon de Nationale

Opschoondag op zaterdag 29 maart
Helpen jullie ook mee
om het zwerfafval op te ruimen?
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Uit bovenstaande tabel kunt u aflezen dat de leerlingen
het goed gedaan hebben. De totale gemiddelde score zit
ruim boven het landelijk gemiddelde. Wij feliciteren de
leerlingen met het behaalde resultaat!
Schoolfotograaf
Op maandag 31 maart zal de schoolfotograaf weer op
school komen. Er worden dit jaar opnieuw

De gemeente stelt afvalzakken, handschoenen, hesjes
en grijpers beschikbaar.
Koffie, frisdrank en koek staan klaar!
We starten om 9.30 uur op de volgende locaties:
1. In Mook bij de Plus
2. In Molenhoek bij de Spar
3. In Middelaar De Koppel
4. Op de Bisselt bij ‘t Zwaantje
Om 12.00 uur worden de volle zakken ingezameld.

De optocht in Molenhoek
Maandag 3 maart was de optocht in Molenhoek.
We hebben er allemaal van genoten. In het begin
stonden alle wagens en loopgroepen bij “De Vuursteen”
te wachten tot de optocht begon. In de optocht waren
veel wagens en nog meer loopgroepen. Een van die
groepen waren wij: de bende van groep 6.
De groep van Joy beeldde daar letterlijk spreekwoorden
uit. Zoals: de kat in de zak, het loopt op rolletjes, lang
van stof, een kat in het nauw maakt rare sprongen en
nog veel meer. Tess gooide een blik over de straat, zij
had: een blik werpen. Jasmijn deelde allemaal ronde
stukjes papier uit; Zij gaf een rondje..Er stonden heel
veel mensen langs de kant. Toen de optocht af was
gelopen ging bijna iedereen naar “De Wieken.” Toen de
prijsuitreiking was kreeg onze groep de eerste prijs;
twee uitdeelzakken chips en M en M, dat is heel lekker.
Daarna mochten we nog een keer naar voren komen
want we hadden de publieksprijs ook nog gewonnen. Dit
is een hele grote wisselbeker. In 2002 had Joy met een
andere groep 6 ook de publieksprijs gewonnen.
Wij vonden het leuk om mee te doen. Groetjes van
Sinne en Lotte

Pengreep
Voor de vakantie zijn twee deskundigen in diverse
groepen geweest om eens goed te kijken naar de
schrijfhouding van onze kinderen.
Wat hen vooral opviel was de slechte pengreep van veel
kinderen. Daar waren wij al heel alert op, maar het kan
nog beter als jullie, ouders, ook meekijken. Willen jullie
als de kinderen thuis kleuren, tekenen of schrijven
opletten of de pengreep wel correct is en de kinderen er
op attenderen om het potlood goed vast te houden (zie
plaatje hierboven en anders even vragen aan de
leerkracht).
En voor de ouders van de kinderen van de groepen 1 en
2; als jullie toch met jullie kinderen aan het meekijken
zijn, dan willen we ook nog graag dat ze de juiste letters
aanleren. De letters die wij graag zien, zijn die van comic
sans op de computer. Alleen bij de letter - t - graag een
boogje onder aan maken.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Meidenvoetbal!
Wij willen een meidenvoetbalteam oprichten bij
Eendracht.
Vind je voetballen leuk, ben je tussen de 9 en 12 jaar
oud, en lijkt het je leuk om een keer mee te doen aan
een proeftraining, meld je dan aan bij ons.
Als er genoeg belangstelling is, gaan wij er voor zorgen
dat er een proeftraining komt.

Wij weet kunnen we dan na de zomer met een
meidenvoetbalteam mee gaan doen aan de competitie.
Als je mee wilt doen aan de proeftraining, stuur dan
even een mailtje naar: sacha@kijns.nl
Sacha&Emma
Groep 6c
Molenhoekse leerlingen musiceren in de Muse.
Op zondag 13 april om 12.30 uur spelen de leerlingen
van Hilde Desmet een mooi concert in de Muse in
Malden. Er zal gespeeld worden op blokfluit, dwarsfluit
en piano. Hierbij spelen ze ook samen met
klarinetleerlingen van Ineke van der Lee en
gitaarleerlingen van Paul Oosterom.
Kom een kijkje nemen als het je leuk lijkt een
muziekinstrument te leren spelen!
In maart en april beginnen er weer nieuwe
kennismakingslessen. Neem gerust contact op voor
meer informatie!
Hilde Desmet
024-3568498
www.tuinapraktijk.nl

Wist u dat…….
op maandag 31 maart de schoolfotograaf
komt?
de kinderen met de groep, individueel en met
eventuele broertjes en zusjes op de foto gaan?
wij ook dit jaar weer zullen deelnemen aan de
Koningsspelen?
na de paasvakantie de bekende blauwe
Bag2Schoolzakken uitgedeeld zullen worden
aan de kinderen, zodat u deze in de
meivakanties kunt vullen met kleding,
schoenen (aan elkaar gebonden), beddengoed,
knuffels, etc.? (Alles in goede staat: zie ook
www.bag2school.com)
de zakken (mag ook in andere goed
dichtgemaakte zakken) opgehaald zullen
worden op donderdag 5 juni?
u de zakken iedere maandag en woensdag in de
maand mei en in de eerste week van juni kunt
inleveren in de buitenberging bij de klas van
Henriëtte?
wij weer hopen op een mooie opbrengst?
er afgelopen maandag vrij weinig ouders
aanwezig waren om de kinderen te controleren
op hoofdluis?

daardoor het groepje ouders erg lang bezig
was?
wij hopen dat bij de volgende controle (na de
vakantie) alle ouders weer aanwezig zijn die
zich hiervoor aangemeld hebben?
wij heel blij zijn met extra ouders om deze
groep te versterken en zij zich kunnen
aanmelden bij de leerkracht van hun kind of via
het contactformulier op onze website?
wij met klem willen vragen om de kinderen
thuis ook te blijven controleren?
er steeds meer kinderen drinkpakjes
meenemen naar school?
de afvalberg hierdoor wel erg groot wordt?
wij u daarom willen verzoeken om het drinken
mee te geven in een drinkbeker?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
Belangrijke data
28 maart Tierelier Info
29 maart opschoondag
31 maart schoolfotograaf
18 april en 21 april vrij i.v.m. Pasen
25 april koningsdag continurooster groep 5 t/m 8

