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Agenda  

 

Maandag 5 april 

Dinsdag 6 april-vrijdag 9 april  

Vanaf 6 april 

 

Dinsdag 13 april  

Dinsdag 20 april 

Dinsdag 20 en woensdag 21 

april 

Vrijdag 23 april 

 

Dinsdag 27 april 

Vrijdag 30 april 

Maandag 3 mei - vrijdag 14 mei 

 

Tweede paasdag VRIJE dag  

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

Tevredenheidsonderzoeken worden per 

e-mail gestuurd. 

Nationale buitenlesdag  

MR-vergadering  

IEP eindtoets groep 8  

 

Koningsspelen  

Nieuwsbrief 11  

Koningsdag VRIJE dag  

School 12:30 uur uit 

MEIVAKANTIE 
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Vanuit de directie 
Tevredenheidsonderzoeken 

Volgende week worden de tevredenheidsonderzoeken afgenomen door DUO 

Onderwijsonderzoek & Advies. U krijgt via de mail inloggevens.  

Wij willen u vragen om mee te werken aan dit onderzoek. Op school vullen de 

leerlingen van groep 6, 7 en 8 de vragenlijsten in en ook het team is gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen. Als iedereen de vragenlijsten invult krijgen we een goed beeld 

van wat u, de kinderen en het team van onze school vindt. De uitkomsten kunnen we 

dan gebruiken om ons onderwijs nog beter te maken . 

Zodra we alle resultaten van DUO Onderwijsonderzoek & Advies publiceren we deze in 

de nieuwsbrief. 
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Als u het lastig vindt om de vragenlijst in te vullen of u heeft niet de beschikking over 

een computer dan kunt u volgende week, of de week daarop naar school komen, er zijn 

dan ouders en leerkrachten om u te ondersteunen. We communiceren nog met u op 

welke dagen dit zal zijn. 

 

Huisvesting 

Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen hebben de andere Prodasscholen in 

Someren-dorp ruimtegebrek. We werken intensief samen met LeerRijk en de 

Mariaschool. We willen u graag hier meer informatie over geven. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

 

MR 
Op onze school is een MR actief. In de MR zitten ouders en leerkrachten die samen 

praten over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op onze school. De MR heeft 

vaak een adviserende rol en in sommige beleidszaken zelf een beslissende rol. 

Voor de ouders die nu in de MR zitten, is dit jaar het laatste jaar. Daarom zijn wij op 

zoek gegaan naar nieuwe ouders. Gelukkig hebben we 2 ouders bereid gevonden om 

de taken van Theo en Rian over te nemen. Omdat niet meer ouders zich kandidaat 

hebben gesteld, hoeven we geen verkiezingen uit te schrijven. De nieuwe ouders zijn 

Lianne van Iersel (moeder van Casper groep 7) en Nicole van Hulst (moeder van Lynn 

groep 7 en Morris groep 5). Colinda Oosterveen en Marioleine van Geel zitten namens 

het team in de MR 

Denkt u nu, ik zou wel meer over de taken van een MR willen weten, dan kunt u 

natuurlijk altijd contact opnemen met school of u kunt aansluiten bij een vergadering. 

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar.  

 

De grote rekendag 2021 
 

Op woensdag 24 maart stond bij alle groepen de hele dag in het teken van rekenen. 

Het overkoepelende thema was ‘Getallenfabriek”. We hebben gekeken en onderzoek 

gedaan naar de verschillende ingrediënten van rekenen. Natuurlijk niet alleen de 

getallen, maar ook de cijfers waar de getallen mee samengesteld worden, de relatie 

tussen de getallen, de plekken waar je getallen 

tegenkomt in het dagelijks leven, bijzondere getallen 

met bijzondere eigenshappen en hoe je getallen kunt 

maken. Spelenderwijs en op een onderzoekende 

manier hebben veel ontdekt over getallen. Zo heeft 

groep 1/2 onderzocht wat je wel en niet kunt tellen en 

zijn ze zelf letters gaan naspelen. In de vorm van een 

circuit zijn ze met verschillende materialen verder 

gaan oriënteren op de getallen. In groep ¾ en 5/6 

hebben ze gekeken naar een wereld zonder getallen. 

Hoe weet je dan hoe laat je ergens moet zijn? Of hoe 

je een recept moet uitvoeren? Daarnaast hebben ze 

een getallenpaspoort en getallenposter gemaakt. 

Groep 7/8 had de taak om een rekenescaperoom op te 
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lossen. En het was gelukt! Daarnaast hebben ze zelf een rekenquiz gemaakt voor 

elkaar. Het was een leerzame dag!  

 

Boekenpret in groep 1/2 
 

Van 15 tot 19 maart hebben wij in de klas het project Boekenpret van de bibliotheek in 

groep ½ gehad. Het boek dat centraal stond was ‘Nandi’s verrassing’. 

Op school hebben wij het boek meerdere malen gelezen, we hebben met knuffels en 

nepfruit het verhaal na kunnen spelen. Aan het einde van de week durfde zelfs 

kinderen het boek voor te lezen aan alle andere kinderen van de klas. 

 

Er was voor iedereen een boek om mee naar huis te nemen. De kinderen konden thuis 

het boek ook lezen met papa/mama/broers/zussen/oma’s/opa’s. De kinderen konden 

hier opdrachten bij maken uit het werkboekje dat bij het boek hoorde. 

 

                                  
 

Studiedag 2 april 
Vandaag hebben we met het team 

van alles geleerd. In de ochtend 

hebben we eerst geëxperimenteerd 

met houtbewerking en textiel 

bewerking. Daarna hebben we 

deze ervaringen omgezet naar het 

maken van lessen voor onze 

ateliers.  

 

Na een heerlijke lunch zijn we aan 

de slag gegaan met taal, 

woordenschat en andere 

vakinhoudelijke onderwerpen. 

 

We hebben onze rugzak weer mooi gevuld. 

 

Diamantjes van de Diamant 
 Alle kinderen die met trotse gezichten de school uit kwamen lopen met de 

nieuwe Diamant Talentenkaart.  

 De geweldig mooie paastaken die alle leerlingen van de Diamant hebben 

gemaakt voor de bewoners van de Eegelshoeve. 
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 Alle teamleden die vandaag zo hard hebben gewerkt tijdens de creatieve 

studiedag. 

 

 

Van externe partij(en) 
• Flyer LEV-groep → Communicatie in de relatie en (echt)scheidingen 

Een digitale avond voor ouders, over relatieproblemen 
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