Schooljaar 2016/2017

Nieuwsbrief

April is een drukke maand geweest op De Dijck met veel leuke dingen, zoals de
buitenlesdag en de paashigh tea, maar ook dingen, waarbij de hersenen flink aan het
werk gezet zijn. De kinderen van groep 7 en 8 hebben namelijk de Entreetoets en de
IEP eindtoets gemaakt. Verderop in deze nieuwsbrief, leest u hier meer over.
Na dit alles is het nu tijd voor een welverdiende meivakantie. Vanaf 8 mei gaan we
beginnen aan de laatste weken van het schooljaar. Ook dan staat er het nodige
gepland, waaronder de techniekweek van 15 t/m 19 mei, het schoolkamp voor groep
8, schoolreisjes voor groep 1 t/m 7 en de musical. We gaan er gezellige, leerzame en
hopelijk zonnige laatste weken van maken met elkaar.
Fijne vakantie.
Margot Mittertreiner

Entreetoets
Jaarlijks wordt in de weken voor de meivakantie de Entreetoets afgenomen in groep
7.
De Entreetoets is een papieren toets en wordt klassikaal afgenomen. Wij
verspreiden de toets-onderdelen over ruim 2 weken, zodat er maar maximaal 2
onderdelen per dag gemaakt hoeven worden.
De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind ervoor staat op het gebied van
Taal, Rekenen en, als de school daarvoor kiest, Wereldoriëntatie of
Studievaardigheden. In één oogopslag zien ouders en leerlingen op het waar het
kind goed in is en waar extra oefening nodig is.
Het rapport Vooruitblik is dus geen schooladvies. In het rapport Vooruitblik van de
Entreetoets kan de leerkracht zien welk brugklastype het best bij uw kind past op
basis van de score op de Entreetoets groep 7. In november groep 8 volgt het
schooladvies. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de Entreetoets
en andere citotoetsen, maar naar het algemene beeld van het kind in de groep.
Als de uitslag bekend is, worden ouders met hun kind uitgenodigd voor een gesprek
om de uitslag te bespreken. Dit zal waarschijnlijk in de laatste week van mei of de
eerste week van juni zijn.

De entreetoets
Gemaakt door Irem Özdemir (7B)
Als je in groep 7 zit, moet je de entreetoets maken. Dat is verplicht. Sommige
kinderen vragen zich af: Is de entreetoets moeilijk? Nou het is niet zo moeilijk, maar
dat ligt ook op jou niveau. Want stel, je doet het allemaal wat moeilijker, dan is het

voor jou ook moeilijk. Anders is het makkelijk. Jij mag wel de toetsen makkelijk
vinden, maar sommige kinderen vinden het moeilijk. Ze kunnen niet eens slapen of
zijn zenuwachtig. Dit was mijn stukje voor de nieuwsbrief.

IEP eindtoets
Op dinsdag 18 en woensdag 19 april hebben de kinderen van groep 8 de IEP
eindtoets gemaakt. Iedere school is verplicht om leerlingen een eindtoets te laten
maken. Vanaf vorig schooljaar is dat op De Dijck de IEP eindtoets. Hieronder leest u
de voordelen van de IEP
De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. De opgaven in
de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke
opgaven en eindigt met moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere leerling een
succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.
De IEP Eindtoets is de enige eindtoets die ook open vragen gebruikt. Deze manier
van vragen, waar de leerling zelf het antwoord mag invullen, verhoogt de validiteit
van de toets.
De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo weinig mogelijk hoeft te zoeken
naar wat er van hem wordt verwacht. De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat
de tekst op de ene pagina en de vragen en antwoordmogelijkheden op de pagina
ernaast. Zo hoeven leerlingen niet heen en weer te bladeren en kunnen ze zich
concentreren op de vragen.
Voor het bepalen van het schooladvies worden de ruwe scores op de onderdelen
lezen, taal en rekenen omgezet naar een standaardscore die varieert van 50 tot en
met 100. Deze standaardscores wordt vertaald naar bijbehorende schooltypes. Het
ene onderdeel weegt zwaarder bij het berekenen van het schooladvies dan het
andere onderdeel.
Alle leerlingen hebben in februari al een schooladvies gehad, gebaseerd op het totale
beeld van de leerling. Hiermee hebben ouders hun kind kunnen inschrijven bij een
passende school voor Voortgezet Onderwijs.
Mocht het resultaat van de eindtoets veel hoger zijn dan het gegeven advies, dan is
de basisschool verplicht om het advies in heroverweging te nemen. Het mag dan
maximaal een half niveau naar boven worden bijgesteld. Scoort het kind echter veel
lager, dan blijft het advies gegeven door de basisschool staan.
Ook de uitslagen van de IEP eindtoets worden eind mei verwacht.

Inspectiebezoek
In mei zal de onderwijsinspectie een bezoek brengen aan De Dijck. Zij waren voor het
laatst in 2011 op bezoek en de gewoonte is, dat dit gemiddeld eens in de 4 jaar
gebeurd.
Aan de hand van klassenbezoeken en gesprekken, wordt er gekeken naar dingen, die
al goed lopen en dingen die in ontwikkeling zijn. Daarnaast worden ook de dingen die
beter moeten besproken. Het is als school prettig om hier advies in te krijgen, omdat
wij ons als school steeds willen blijven verbeteren.

Techniekweek 15-19 mei
Op maandag 15 mei starten wij op De Dijck in alle groepen met een geweldig
techniekproject DE DIJCK BOUWT…. In dit project besteden wij aandacht aan de
opbouw en de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, wat heb je nodig om te
bouwen, hoe werken voorzieningen in een huis, hoe zit het met de aanleg van
wegen/straten/bruggen, waar kunnen de kinderen spelen in de wijk?
Er zullen vast ouders, opa’s of oma’s zijn, die meer weten over de bouw van een huis
en de techniek om een woonwijk leefbaar te maken, omdat zij bijvoorbeeld werken
in de bouw/techniek. De leerlingen zouden het erg leuk vinden er meer over te
horen. Wilt u iets vertellen in deze projectweek, laat het de leerkracht even weten.
Om dit project tot een succes te maken willen wij u vragen materiaal te verzamen
zoals: buizen/pijpen, hout, karton, dozen en ander kosteloos materiaal. Dit materiaal
wordt boven, achterin de personeelskamer, verzameld. Dus hebt u iets wat wij
kunnen gebruiken? Wilt u het daar neerleggen in de daarvoor bestemde doos?
Wilt u in dei week een uurtje(s) helpen bij de groep van uw kind(eren), om een
bouwwerk te maken, vinden wij dit heel fijn. Mocht u nog ideeën, vragen en/of
opmerkingen hebben, laat het ons weten.
De techniekweekcommissie,
Relinde, Michelle, José, Suzanne, Tineke, Angelique en Leonie

Sep is geboren
Op dinsdag 11 april is Juf Suzanne van Trigt bevallen van een gezonde zoon, Sep.
Na een spannende tijd, waarbij er rekening gehouden werd met een eventuele
vroeggeboorte, heeft haar zwangerschap uiteindelijk toch ruim 38 weken mogen
duren. Vrijdagochtend 21 april is zij even in 6b geweest, zodat de kinderen Sep even
konden zien. Iedereen kreeg een lekkere plak cake met blauwe muisjes.
Wij wensen juf Suzanne, en haar gezin een hele fijne kraamtijd toe.

Monitoring KiVa
In mei zullen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de KiVa Monitor invullen. Dit is een
vragenlijst, die twee keer per jaar(oktober/ november) en mei) wordt ingevuld. De
resultaten geven een beeld de groepsdynamiek, de sociale contacten, mogelijk
pestgedrag en gevoel van veiligheid bij leerlingen. Wij gebruiken deze resultaten om
de KiVa lessen en –aanpak verder vorm te geven. De actiepunten worden opgenomen
in het jaarplan voor komend schooljaar.

Vragenlijst ouders
In mei ontvangt u via mail een oudervragenlijst. Door jaarlijks ouders te bevragen
over steeds wisselende onderwerpen, krijgen wij als school een beeld van wat er
goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet.
Het is daarom voor ons heel belangrijk, dat zoveel mogelijk ouders deze vragenlijst
invullen.
Wij hopen dan ook op uw medewerking te mogen rekenen om zo samen De Dijck te
kunnen blijven ontwikkelen.

Nieuws uit de klas!
Een gezellige week in 1/2 blauw
Op dinsdag de 11e was het buitenlesdag, we gingen stoepkrijten.
We moesten allemaal iemand opzoeken en elkaar omtrekken op het schoolplein,
daarna inkleuren met een gezicht en de andere lichaamsdelen met kleding. Het
schoolplein zag er mooi uit.
’s Middags deden mee met de aulamiddag, we deden op het podium het liedje ‘Misschien
verliefd’ en bij groep 8 mochten we allemaal meedoen met het dansje ‘Chocolate’. En op
woensdag was het Paasfeest op school, we keken het paasverhaal, daarna gingen we lekker
smullen van choco soesjes, paaskoekjes, cakejes, fruitspiesjes en nog veel meer. Daarna
mochten we een kip, kuiken of ei knutselen.
Het was een hele leuke week. groep 1/2 blauw

Nationale buitenlesdag
Gemaakt door Menno
Grootveld(7B)
We gingen met de groepen
7 beestjes zoeken boven
aan de dijk. De juf en de
meester verdeelde ons in
drie groepen. 1 Groep
moest een opdracht doen,
de andere twee groepen
mochten gaan spelen. We hadden heel veel lieveheersbeestjes gevonden, en deden die in
een bak met wat voedsel en zuurstof. Ok hadden we voldoende materiaal. Uiteindelijk
hadden heel veel kinderen lieveheersbeestjes die aan het paren waren. Dus dat betekent
dat het echt lente is! Met het spelen kon je voetballen, schommelen en andere leuke
dingen. Zo waren er ook een paar die verstoppertje deden. Dus het was een super leuke
dag!

Nationale buitenlesdag
Gemaakt door Tess de Kruif (7B)
We gingen met de 2 groepen 7 naar een speeltuin
boven op de dijk. We maakte 3 groepen. De eerste
groep ging met allemaal spullen beestjes zoeken.
We kregen ook een werkblad waar we vragen
moesten op beantwoorden. De andere 2 groepen
speelde in de speeltuin en de groepen 2 en 3 gingen
ook beestjes zoeken.

Fietscontrole groep 7
Gemaakt door Norah van der Berg (7B)
Op 18 april hadden wij fietscontrole. Aan het eind van de pauze moest iedereen zijn
fiets halen en daarmee moest je op het plein staan. Er waren 3 mannen die je fiets
gingen bekijken en daarom waren er 3 lange rijen. Als je aan de beurt was pakte ze
een kaartje met rondjes en letters, dan vroegen ze naar je naam en schreven ze die
op. Dan gingen ze kijken naar je fiets. Ze keken bijvoorbeeld naar je zadel, of die wel
goed vast zat, en naar je bel of die wel rinkelde, en naar je lichten enzovoort.
Iedereen was geslaagd hiervoor, daarom gefeliciteerd!

Robot boterham smeren
Gemaakt door Shannon Uleman (7B)
Bij de Robot boterham smeren moest je op een blad met keuzes een programma
maken, dan heb je een heel groot schema met allemaal woorden. Bijvoorbeeld: pak

dit enzovoort. Als je al gelijk naar de boterham had ingevuld, doe het mes in de
boter, dat lukt dan niet, want eerst moest de robot het mes nog in zijn handen
hebben dus het was te veel om het werk te doen. Bij een aantal kinderen is het wel
gelukt om de robot zijn boterham te laten smeren en dat was de bedoeling. De robot
was een leerling of de juf of meester.

Paas high tea
Gemaakt door Femmy Plomp (7B)
De juffrouw zei tegen ons: ‘Jongens, we hebben morgen paasontbijt op
school, dus iedereen moet wat lekkers meenemen. Je mag iets maken en
iets kopen, als je maar wat meeneemt. Alle kinderen waren meteen
enthousiast.
De volgende morgen had iedereen wat lekkers gemaakt. Ik had sandwiches,
Fleur had een zelfgemaakte aardbeienkwarktaart. Dion had gevulde eieren,
Norah had ook een zelfgemaakte taart gemaakt maar dan met witte
chocolade.
Voor het eten gingen we ook ngo Pasen met de zandtovenaar kijken. En
daarna kwam de paashaas nog even om paaseieren te geven. Iedereen zat
vol van dat lekkere eten en uiteindelijk heeft iedereen het naar zijn zin
gehad. Vooral ik.

Groep 8
Groep 8 is al bezig met het voorbereiden op het einde van het jaar. Alle kinderen
hebben een nieuwe school gekozen en wachten op een bericht of ze aangenomen
zijn. Spannende tijd dus! Ook hoort daar de eindtoets bij. Dinsdag 18 april en
woensdag 19 april hebben de kinderen dan ook de IEP toets gemaakt. Hier worden
taal- en rekenvaardigheden getest. Na de meivakantie zullen zij de uitslag hiervan
krijgen.
De groepen 8 hebben een musical gekozen. “Help, we zijn het bruidspaar kwijt!”. De
liedjes worden al geoefend door veel kinderen. Als de rollen verdeeld zijn, gaan we
ook echt toneelspelen. De kinderen hebben er erg veel zin in!
Het allerlaatste schoolvoetbaltoernooi voor deze groepen 8 zijn ook al geweest. Er
zijn maar liefst 2 teams die de eerste plaats behaald hebben. Knap hoor! 1
jongensteam en 1 meidenteam mogen door naar de regionale finale in Rotterdam
op 17 mei. Alvast veel plezier en succes!
Na de meivakantie gaan we ons ook voorbereiden op het schoolkamp. Hier zijn wij
achter de schermen al een tijdje mee bezig.
Het beloofd dus nog een super spannende en gezellige tijd te worden!
Juf Winnie

PAASVIERING groep 5b 2017

Het is weer Pasen.
Dus dat betekend dat de paashaas weer is geweest.
En ook dat Jezus is op gestaan uit de dood.
Op basisschool De Dijck werd ook Pasen gevierd.
Met een high tea iedereen nam iets lekkers mee.
De ene had paaskoekjes mee en de ander nam pudding mee en zo kan ik nog wel even
doorgaan.
Het was heel gezellig .
We waren lekker aan het smikkelen. Mmmm lekker!
We keken ook nog een filmpje over Pasen.
Een ei staat voor nieuw leven dus daarom aten we ook eitjes met de high tea.
Toen las de juf ook nog het paasverhaal voor.
Vrolijk Pasen allemaal
Groetjes van Rojin en Sara uit groep 5b

De paas high tea
We gingen lekker eten en drinken. Het was heel lekker en gezellig. we hadden leuke
paasknutsels gemaakt. iedereen had iets meegenomen en iedereen vond het lekker.
Iedereen had iets genomen van het eten. Iedereen
was er en dat was heel gezellig. sommige kinderen
hadden meer eten meegebracht dan het nodig
was.we hebben de zandtovernaar gekeken en
huisjeboompjebeestje ze waren echt heel erg leuk.
het ging over pasen.
Groetjes juffen van groep 4a en Diana en Meetje
Dit is het eten die we gegeten hebben

Agenda
Meivakantie t/m 7 mei
Maandag 8 mei- Controle hoofdluis
Woensdag 10 mei- Schoolhockey groep 3/4
Woensdag 17 mei- Schoolhockey groep 5/6
Woensdag 24 mei- Schoolhockey groep 7/8
Maandag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei- Techniekweek
Donderdag 25 mei- Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrijdag 26 mei- Alle kinderen vrij
Woensdag 31 mei- Schoolkamp groep 8

