
23-08-2017 

Beste ouder/verzorger, 

 

Meester Michiel: “Wat gaat de tijd snel!”. Een uitspraak van één van de leerlingen van de 

Zomerschool.  

 

Dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat.  De afgelopen dagen hebben de leerlingen hard  

gewerkt aan de woordenschat- en rekenlessen. Ook hebben ze allemaal verschillende leuke 

workshops gevolgd. 

Uitnodiging afsluiting Zomerschool 2019 

 

Morgen, vrijdag 16 augustus, staat de afsluiting ingepland. Voor de goede orde willen wij 

iedereen graag laten weten hoe deze middag eruit zal gaan zien. 

13.25 uur: verzamelen, de ouders van de groepen 5/6 bij het klimrek, de ouders van de 

groepen 7 en 8 en VO bij de hoofdingang.  

13:30 uur: de kinderen halen jullie op.  

14.30 uur: laatste uitzwaaimoment! 

Wij willen de ouders/verzorgers graag van harte uitnodigen om dit moment mee te gaan 

maken! De leerlingen gaan met behulp van de woordenschatwoorden van deze twee weken 

laten zien wat ze allemaal geleerd hebben en ze verwijzen hierbij naar de lesdoelen.   

Informatie momenten 

   

Wat was de opkomst overweldigend. Ouders zijn blij met deze makkelijk toegankelijke 

informatie. Vanmorgen was er een informatiemoment over het begeleiden met het huiswerk. 

Met het leverworst model (als je een leverworst koopt eet je deze hoogstwaarschijnlijk ook 

niet in ene keer op en verdeel je deze worst in meerdere porties) hebben zij een hele 

duidelijke handreiking verkregen.  

In de bijlage vinden jullie een samenvatting over het onderwerp woordenschat.   

 

Toetsen 

 

Alle leerlingen hebben vandaag voor de tweede keer de woordenschattoets gemaakt. 

Hierdoor kunnen wij van elke leerling weten welke vooruitgang er is geboekt. Daarnaast 

wordt er vandaag wederom de rekentoets (Tempo Toets Rekenen) afgenomen. Beide 

toetsen worden schoolbreed en volledig geanonimiseerd meegenomen in ons onderzoek om 

zeker te weten dat wat er in de groepen aangeboden wordt nog steeds effectief genoeg is. 

Wij zijn en blijven hiervan overtuigd, bovendien bevestigen de uitslagen van de afgelopen 

negen jaar ons elke keer gelijk! 

 

Tot morgen (middag), 

 

Groet, 

Michiel Gerritsen 


