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BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),

ONS ONDERWIJS
Tussenstand van het NKC: 
Het team heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan het maken 
van lessen voor het eerste thema na de meivakantie. Omdat dit 
het eerste thema is missen de leerlingen nog voorkennis van 
voorgaande lessen. Daarom zijn we de afgelopen week en deze 
week bezig geweest met alvast de juiste voorkennis met de 
leerlingen te bespreken. Voorkennis  is een van de meest cruciale 
aspecten voor het begrijpen van teksten. 
Lees hier een artikel uit de Didactief van Anna Bosman van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen over voorkennis.



SOCIAL SCHOOLS
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Per mei verandert er wat in Social School. In deze link wordt 

uitgelegd hoe de persoonlijke berichten en de  gesprekken worden 

samengevoegd.  Wilt u meer weten? Via deze link kunt u het artikel 

lezen. 

KONINGSSPELEN
Een kleine sfeerimpressie van deze geweldige dag. Dank alle 
ouders voor jullie hulp. 
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Deze vrijdag krijgen de leerlingen hun plantje mee naar huis. Graag 
willen we u vragen samen met uw kind het plantje twee weken te 
verzorgen. Uw kind heeft de afgelopen tijd veel geleerd over wanneer 
en hoe het plantje het beste tot groeien komt. Geeft u het plantje op 
16 mei weer aan uw kind mee. Geweldig!

PLANTJE MEE NAAR HUIS

Vrijdagmiddag 29 april start om 14.15 u de meivakantie. We wensen 
iedereen geweldige weken toe en zien de leerlingen graag weer 
terug op maandag 16 mei.

MEIVAKANTIE

 21 MEI OPEN DAG: GENOTEERD?

21 mei is er een Open Dag voor nieuwe ouders. Kent je iemand 
die geïnteresseerd is of zou kunnen zijn, aarzel niet en neem die 
persoon mee. Het programma bestaat uit een blote voeten pad, een 
ontdek-kar van Natuurmonumenten waar leerlingen op onderzoek 
uit kunnen en een kleurplaatwedstrijd. Maar dat is niet alles. Voor 
de ouders geven we lesjes EDI (ofwel; wat is een goede instructie) 
en een spoedcursus NKC lessen maken voor ouders. 
Omdat we vlak na de meivakantie beginnen met het eerste thema 
van het NKC doen we de aftrap tegelijk met deze dag. Voor nieuwe 
ouders is er niets zo leuk dan het ontmoeten van ouders die hun kind 
al op school hebben zitten. Dus wees welkom. Onze leerlingen laten  
dan zien wat ze na een eerste week thema NKC hebben geleerd. Tot 
dan !!
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Van 30 mei t/m 2 mei is de avondvierdaagse. U ontvangt via Social 
Schools een uitgebreide brief met heel veel informatie. We willen 
Pauline, Yvonne, Paola en Petra alvast heel erg bedanken voor de 
moeite die ze hiervoor doen. 

AVONDVIERDAAGSE


