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Trefwoord
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
■ Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek
vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
■ Bijbel: Psalmen.
Vrijdag 4 mei wordt er tijdens dodenherdenking een krans bij het monument in Zweeloo gelegd door een
leerling uit groep 7 van onze school en een leerling van de Anwende. Om 20.00 uur staan we stil bij alle
slachtoffers van de oorlog.
Zaterdag 5 mei vieren we de vrijheid.
CITO Eindtoets
Van dinsdag tot en met donderdagmorgen is de CITO Eindtoets afgenomen bij de leerlingen van
groep 8..
De leerlingen maken de eindtoets om te kijken wat de opbrengsten van 8 jaar onderwijs zijn.
Vanaf 2018 kent de Centrale Eindtoets van het CvTE twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets op één
niveau (geen onderscheid meer in N- en B-niveau) en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Met de
digitale adaptieve variant krijgen leerlingen een toets die zich tijdens de afname aanpast aan hun individuele
niveau. Een toets op maat, waarmee ieder kind de kans krijgt te laten zien wat het kan.
Wat is anders in 2018?
De Centrale Eindtoets 2018 is ten opzichte van 2017 ook veranderd op de volgende punten:
 Het onderdeel woordenschat is opgenomen in het onderdeel begrijpend lezen. Vanaf 2018 gaat het bij
woordenschat sec om functionele woordenschat.
 Het aantal opgaven gaat van 220 naar 200 opgaven vanwege het verdwijnen van woordenschat als
apart onderdeel.




Tot en met 2017 was het laagste toetsadvies op de Centrale Eindtoets vmbo bb. Vanaf 2018 is het
verplicht om als laagste toetsadvies het toetsadvies praktijkonderwijs/vmbo bb te geven.
De IQ-grens is opgehoogd binnen de wettelijke ontheffingsgronden. Voorheen waren leerlingen met een
IQ 70 of hoger verplicht om een eindtoets te maken. De grens ligt vanaf 2018 op IQ 75 of hoger.

Alle vragen zijn meerkeuzevragen. Bij alle onderdelen komen vragen voor waarbij uw kind
studievaardigheden moet gebruiken. Deze vaardigheden, zoals tabellen lezen, informatie opzoeken en kaart
lezen, zijn belangrijk in het voortgezet onderwijs.
Vaak is de uitslag een bevestiging van ons schooladvies, dat voor 1 maart wordt gegeven. Daarbij kijken we
naar het totale kind, we willen zo uitdagend mogelijk adviseren. Het gaat om kansen bieden, waar zit de
potentie, waar mogelijke verbeterpunten?
Als de uitkomsten van de Eindtoets dat rechtvaardigen, kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld.
Het schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld door faalangst
onderpresteren. Dan is het advies van de school doorslaggevend.
Wat wordt er precies getest in de Eindtoets groep 8?
De Eindtoets wordt door alle kinderen in groep 8 gemaakt en test wat je kind in acht jaar basisschool heeft
geleerd. De toets is verplicht en heeft twee doeleinden:

Zodat de overheid inzicht heeft in het taal- en rekenniveau op de school van je kind, en deze zo kan
vergeleken met andere leerlingen en scholen in Nederland.

Om te helpen bij het adviseren van het type vervolgonderwijs dat bij je kind past (vmbo, havo of vwo).
De eindtoets is geen examen. Je kind kan dus niet slagen of zakken voor de toets. Er komt wel een advies
uit, waardoor veel ouders en kinderen het toch een spannend moment vinden.
Nieuws uit groep 1,2 en 3
Eindelijk is het dan zover, de eerste 4 kuikentjes zijn uit het ei gekropen.
We hopen dat de andere eieren ook nog uitkomen.
U mag natuurlijk altijd even op kraambezoek komen.
Er zijn al kaartjes gemaakt en namen bedacht voor de kuikentjes.
Volgende week starten we weer met de voorbereidingen voor Moederdag. Dat betekent dat u zoveel
mogelijk bij de deur afscheid moet nemen. Want..... verrassing!
A.s. vrijdag worden de koningsspelen voor de onderbouw rondom de school gehouden. je mag natuurlijk
verkleed komen.
Groep 3
We zijn druk bezig met het voorbereiden van onze presentatie.
Elk kind mag iets vertellen over zijn of haar huisdier.
We hebben al een woordweb gemaakt, informatieboekjes gezocht in de bibliotheek, gekeken bij groep 4, 5
en 6 hoe je een presentatie kunt doen. Samen met meester Jordy hebben we bedacht wat we willen
vertellen en wat we willen laten zien. Stap voor stap komen we tot een verhaaltje. U kunt uw kind daar
natuurlijk ook bij helpen. Volgende week maandag worden de puntjes op de i gezet en woensdag mogen ze
hun eerste presentatie geven. Het hoeft niet lang te duren. Het is een begin om te leren hoe je iets kunt
vertellen waar de andere kinderen graag naar willen luisteren.

Nieuws uit groep 4,5,6
We zijn gestart met een nieuw thema bij Wereldoriëntatie, het thema is:
Wonderlijke uitvindingen
In dit thema kijken de kinderen naar wonderlijke uitvindingen. In de eerste les onderzoeken de kinderen de
uitvinding van de hunebedden en maken ze deze na. In les 2 ontdekken ze dat de techniek van dieren ook
wordt gebruikt bij uitvindingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van vliegen? Ze gaan dan ook zelf een uitvinding
doen die ze afkijken van een dier.
In les 3 vergelijken de kinderen oude en nieuwe uitvindingen met elkaar en ontdekken ze dat nieuwe
uitvindingen ervoor zorgen dat technische producten zich blijven ontwikkelen. In de laatste onderzoeksles
bedenken de kinderen een apparaat voor de toekomst. Ze leren hoe ze een idee kunnen verzinnen voor een
uitvinding en hoe ze van dit idee een ontwerp maken. Uiteindelijk presenteren de kinderen dit aan elkaar
“Het beste idee van de Schutse” Spreekbeurten. Inmiddels zijn we begonnen met de tweede ronde van de
spreekbeurten. De kinderen werken deze keer alleen aan hun spreekbeurt. Op school kan er onder
begeleiding van de leerkracht gewerkt worden aan de spreekbeurt.
Annemarie 24 april
Ghaith
24 april
Hugo
8 mei

Laura
Marjolijn
Rowin

15 mei
15 mei
5 juni

Esmee
Annemijn
Norell

5 juni
12 juni
12 juni

Zainab
Jasper
Marly

26 juni
26 juni
3 juli

Nieuws uit groep 7 en 8.
De Eindtoets zit erop. De antwoordbladen zijn opgestuurd. Nu maar afwachten.
In week 20 kunnen we de resultaten online bekijken. Dinsdag 22 mei willen we de uitslag
met de ouders en de leerlingen bespreken.
Woensdag 25 april komt Hans Bonhof langs om met groep 7 en 8 te praten over verslaving.
Donderdag 26 april staat in het teken van herdenken. We gaan dan stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog. We
bezoeken het graf van Meindert Bottenburg op de begraafplaats in Zweeloo.
Daarna gaan we naar het monument 1940-1945.
Tot slot gaan we naar de Drieklank. Daar gaan we
luisteren naar het verhaal van Dhr. Loggen.
Frits Loggen
Frits Loggen is geboren in 1935 in Enschede. Zijn
vader is fabrieksarbeider bij een textielfabriek.
Wanneer de oorlog uitbreekt wordt vader
gemobiliseerd; hij moet helpen om het
Nederlandse leger te bevoorraden. Na enkele
maanden komt vader heelhuids weer thuis.
Vanaf 1942 is er regelmatig luchtalarm en is Frits
van dichtbij getuige van luchtgevechten. Omdat
de familie Loggen vlakbij het vliegveld woont,
komen deze gevechtshandelingen wel heel dicht bij. Op Goede Vrijdag in 1943 wordt de school getroffen door
twee bommen. Frits heeft daarna veel vrije tijd. Huiswerk wordt gemaakt bij kaarslicht of een carbidlamp.
Diverse keren is Frits getuige van razzia’s. Een buurjongen wordt bij een razzia op de vlucht gedood. Ook
maakt het grote indruk op Frits als een Duitse officier bij een andere razzia een hond doodschiet. In oktober
1943 komt Frits midden in een bombardement terecht. Omdat er in de schuilkelder geen plaats meer is,
vluchten Frits en zijn vriendje richting huis. Terwijl het puin hen om de oren vliegt lukt het Frits uiteindelijk om
veilig thuis te komen. Bij het bombardement van 22 februari 1944 wordt het huis van zijn grootouders geraakt
door brandbommen en brandt af. Omdat vader bij het Rode Kruis actief is, is Frits regelmatig te vinden bij de
opvang van dwangarbeiders die vanwege ziekte naar huis werden gestuurd. Dat maakt een grote indruk op de
jonge Frits.
Bij de bevrijding is er zwaar gevochten, met name in de buitenwijken en om het vliegveld vlakbij het ouderlijk
huis.
Frits Loggen wil leerlingen vertellen dat oorlog, onderdrukking, en geweld niets oplost. En "waarom het
belangrijk is om op 4 mei de oorlogsslachtoffers te herdenken en op 5 mei onze bevrijders te bedanken."
Taalrijk.
Deze week krijgen de kinderen het nieuwe leerblad voor spelling mee naar huis.
Thuis kunnen deze woorden ook geoefend worden via www.bloon.nl.

Verjaardagen

Jarig in april

April
18

Maarten

8

25

Suze

2

27

Harm

7

Rowin

4

Mei
24

Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes!

Belangrijke data komende periode
april
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei
mei
Vrijdag 4 mei
Zaterdag 5 mei
Maandag 7 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Zondag 13 mei
Woensdag 16 mei t/m vrijdag 19 mei
Maandag 21 mei
Vrijdag 25 mei
Woensdag 30 mei

CITO Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Korfbaltoernooi
Oud Papier Aktie
Monumentenoverdracht
Koningsdag
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
School begint om 8:30 uur
Hemelvaartsdag; alle leerlingen vrijdag
Alle leerlingen vrij
Moederdag
Groep 7 & 8 op kamp
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Schoolreis groep 3 t/m 6
Oud Papier Aktie

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 mei 2018.

Teken
Ruim 1 miljoen mensen krijgen jaarlijks een tekenbeet. Mensen die voor hun werk veel in het groen zijn, lopen
meer risico op tekenbeten. Maar ook kinderen die buitenspelen hebben sneller kans een tekenbeet op te
lopen.
WAAR BEVINDEN TEKEN ZICH?
In 2016 werd een derde van de gemelde tekenbeten opgelopen tijdens het wandelen, 20 procent tijdens het
tuinieren en 20 procent bij het buitenspelen. Teken komen eigenlijk in het hele land voor in bossen, duinen,
heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen. Ze zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren,
het liefst bij bomen of struiken. Van daaruit stappen ze over op passerende dieren, maar ook op mensen.
Teken vallen niet uit bomen, aldus het RIVM.
Elk jaar worden zo’n 300.000 mensen in stedelijke gebieden gebeten door een teek. Het is aan te raden om in
het tekenbeetseizoen (lente en zomer) op tekenbeten te controleren na een bezoek aan het groen, ook binnen
het stedelijk gebied. Bijvoorbeeld na een bezoek aan het park, de speeltuin of na een dagje in de tuin.
Docenten en pedagogisch medewerkers kunnen ouders melden dat ze met de kinderen buiten zijn geweest
zodat zij hun kinderen kunnen controleren op eventuele beten.
BESCHERM ENKELS
Omdat teken vooral in hoog en schaduwrijk gras zitten, is belangrijk om je voeten en enkels goed te
beschermen door dichte schoenen en een lange broek te dragen. Wie door het hoge gras loopt, doet er goed
aan om ook de broekspijpen in de sokken te stoppen. Door op paden te blijven lopen en zo min mogelijk door
gras, bos en begroeiing te lopen, loop je zo min mogelijk risico op een beet. Mocht je nog meer bescherming
willen, draag dan ook kleding dat geïmpregneerd is met een insectwerend middel of spuit je kleding in met
DEET en doe dat ook met je huid. Desondanks is het altijd aan te raden om te controleren op tekenbeten.
HOE HERKEN JE EEN TEKENBEET?
Het is soms lastig om een tekenbeet te herkennen, vooral omdat de teek zelf erg klein is. Een recente
tekenbeet zie je door te letten op een zwart puntje op de huid. N een paar dagen heeft de teek al wat bloed
opgezogen en zal het zwarte puntje zijn gegroeid naar de grootte van een erwt. Als je geen rode ring ziet,
betekent dat niet dat je niet bent gebeten.Zie je wel een rode ring, ga dan naar de huisarts.
Teken kunnen overal op het lichaam bijten, maar nestelen zich het liefst bij de lies of in knieholtes of bilspleet.
Ook heeft de huid waar de randen van het ondergoed zich bevinden de voorkeur en komen teken vaak achter
de oren of rond de haargrens in de nek voor.
WAT KUN JE DOEN ALS EEN TEEK ZICH ONDER DE HUID HEEFT GENESTELD?
Zodra je een teek hebt gevonden, is het zaak om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Hoe langer deze
namelijk in je huid zit, hoe groter de kans op ziektes. Het RIVM raadt het gebruik van alcohol of jodium af.
Gebruik alleen een goede, puntige pincet waarmee de de kop van de teek kunt vastpakken. Trek de teek
vervolgens langzaam uit je huid en wees niet bang als een stukje van de kop blijft zitten. Die vorm geen risico
meer. Zodra de teek eruit is kun je ontsmettingsmiddelen gebruiken.
Het is van belang om de datum van de tekenbeet op te schrijven, net als de plek van de beet. Is de teek
binnen 24 uur weggehaald? Houd dan zelf tot 3 maanden na de tekenbeet de huid rond beet in de gaten en let
daarbij vooral op het ontstaan van een rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme.
Als de teek pas na 24 uur is verwijderd, of er nog steeds zit, maak dan een afspraak met de huisarts om een
eventuele behandeling te bespreken.

