Jaargang 20
Nummer 21

Belangrijke data in juni en juli
24 juni t/m
5 juli
4 juli
11 juli
12 juli
19 juli

Kindfocusgesprekken
Wenmiddag in de nieuwe groep
Eindejaarsfeest
Rapporten mee
Laatste schooldag
Alle leerlingen uit om 12.00 uur

Wat een mooi resultaat!
Ook dit schooljaar hebben wij bij de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. Zoals de kop
boven deze tekst al aangeeft: We hebben een mooi resultaat behaald!
Behaalde score
Centrale Eindtoets
2019

Schoolscore:
536.8
Landelijk gemiddelde:
535.7
Voldaan aan de schoolscore: ja
(535,1)
Naast dat de score ons een goed beeld geeft van de staat van ons onderwijs, analyseren wij de toets om te
kijken waar we als school goed in zijn en waar we als school aandacht aan moeten geven. Punten die verbeterd
dienen te worden komen terug als doel in ons jaarplan.
Wanneer wij terugkijken naar de behaalde resultaten dan kunnen wij als school tevreden. De leerlingen van
groep 8 zijn op dit moment allen geplaatst op hun nieuwe school en wij wensen hen heel veel succes en plezier
bij deze nieuwe uitdaging.
Eindejaarsfeest
Dit jaar zal er een benefietconcert gehouden worden tijdens het eindejaarsfeest die plaatsvindt op donderdag
11 juli. Er zullen hiervoor toegangskaarten verkocht worden. De opbrengst gaat naar ons schoolplein. In
samenwerking met OBS Portland maken we plannen voor de herinrichting van ons schoolplein.
Meer informatie over het eindejaarsfeest en hoe u toegangskaarten kunt kopen volgt zo spoedig mogelijk.
Ouderportaal Parnassys
Vorige week heeft u een Parro bericht ontvangen over het openzetten van het ouderportaal van Parnassys. Als het goed is
heeft u inmiddels een uitnodigingsmail van het ouderportaal ontvangen. Indien dit niet het geval is, kunt u dit melden bij de
directie: info@bsdegrotereis.nl
Verhuizing
Ook dit jaar gaat er weer een verhuizing binnen de school plaatsvinden. Als school zijn wij jaarlijks een behoorlijk bedrag
kwijt aan deze verhuizingen. Geld wat we vervolgens niet kunnen besteden aan onderwijsmiddelen. Jammer. Aangezien het
dit jaar geen grote verhuizing betreft willen we graag uw hulp om zo de kosten te drukken. Welke ouder zou ons vrijdag 19
juli overdag kunnen helpen? Uiteraard zorgen wij voor eten, drinken en gezelligheid.

Aan- en afmelden voor Het Reisverslag
Het adressenbestand van Het Reisverslag wordt niet actief door ons beheerd. Ouders dienen zichzelf aan te
melden en indien gewenst af te melden. Aanmelden kan op de site van De Grote Reis. Onder aan iedere

pagina, scrollen tot je onderaan bent, staat een knop waarmee je je kunt aanmelden. Afmelden kan onderaan
de mail waarin Het Reisverslag wordt verstuurd.

Van de kinderredactie

Scratch
Er kwam een meneer naar de klas van Codeuur. Hij ging
uitleggen hoe je scratch gebruikt en wat het is. Scratch is
een site waar je dingen kan programmeren en je eigen games
kan maken. We moesten in stappen vertellen aan die
meneer hoe we popcorn moesten maken. Eigenlijk moesten
we die meneer dus programmeren. Maar we deden het
heel de
tijd fout.
Toen kregen
we een filmpje over supersnelle bestuurbare auto. Die
gingen rond de 100 km per uur. Daarna gingen we over
naar scratch. Hij legde eerst uit hoe je een poppetje moest
plaatsen en een achtergrond moest kiezen. Daarna legde
hij uit dat de X en de Y samen altijd 500 moet woorden (x is
een lijn horizontaal en y is verticale lijn). Daarna moesten
we blokken slepen in het beeld en goed puzzelen en
daardoor kon je het poppetje bewegen en zo ging het door,
totdat we een game hadden. De volgende keer komt die
meneer weer en gaan we score toevoegen.
Dit is het basispoppetje.
Geschreven door Floris, Thomas Klok en Tijn uit Chocobruin
“Als klas hebben we het samen fijn en iedereen krijgt de kans zichzelf te zijn.”
Schooldoel van juni 2019

