Week 20
21 mei 2021

Inhoud
Spelling
Komende week hebben we de laatste 3 lessen van blok 7. Dit betekent dat eind volgende week de toets hiervan
wordt afgenomen.
Taal
Ook voor taal zijn we aan het einde gekomen van blok 7, thema ‘rap’. Afgelopen week hebben alle leerlingen hun
zelfgemaakte rap te horen gebracht. Volgende week hebben we nog één les om vooral de woordenschat te herhalen
een ook daarvan wordt vervolgens de toets afgenomen.
Centrale Eindtoets
De rapportage van de Centrale Eindtoets zou afgelopen maandag gepubliceerd worden. Echter hebben ze laten
weten dat ze bij de landelijke normering meer tijd nodig hebben om de berekeningen uit te voeren, zodat deze
normering goed aansluit bij het bijzondere jaar dat de leerlingen achter de rug hebben. Er is een nieuwe datum
bekend, namelijk dinsdag 25 mei. Dat betekent dat uw kind op uiterlijk woensdag 26 mei de rapportage mee naar
huis krijgt inclusief uitleg. Heeft uw kind een hogere score gehaald dan het schooladvies, dan nemen wij contact met
u op om dit te bespreken.
Tijdjagers
De afgelopen weken is groep 8b bezig geweest met het tijdjagers project. Hierbij lezen de leerlingen een boek over
een stukje geschiedenis. Dat kan recente geschiedenis zijn of juist helemaal niet. In de klas wordt er de komende tijd
extra aandacht en tijd gegeven om te lezen. Zeker ook omdat niet iedereen lezen even leuk vindt, is het fijn om het
lezen ook thuis nog eens onder de aandacht te brengen. Aan het eind van het Tijdjagers project hebben we de
informatie uit ALLE boeken nodig om een spel mee te spelen.

Burgerschap
De week van het Geld
Van 22 t/m 26 maart zou eigenlijk de week van het geld plaatsvinden. Wij hebben er toen voor gekozen om deze
week op een andere moment door te laten gaan. Dat moment is vrijdag 4 juni. Op deze dag gaan wij samen met de
klas de ‘Cash Quiz’ spelen. De gastdocent zal fysiek of online aanwezig zijn om in gesprek te gaan met de leerlingen.
Nieuwe materialen buiten spelen
Deze week hebben alle klassen van EigenWijs nieuwe buitenspeelmaterialen gekregen. Zo ook onze groepen 8. We
hebben een prachtige nieuwe voetbal, basketbal, foambal, tennisballen, lintjes en een springtouw gekregen. We zijn
hier erg blij mee en hopen hier nog veel plezier van te hebben de komende weken!
Bordsessies
In de groepen 8 zijn we nog steeds bezig met het werken aan een aantal doelen. In groep 8B is bijvoorbeeld het doel
wat we deze week hopen te behalen “Ik reageer niet op andere kinderen”. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen
niet blijven reageren op elkaar als iemand door de les praat of als er iets grappigs gebeurd. Tijdens de
groepsvergadering van woensdag hebben de leerlingen zelf besloten dat ze doelen sneller willen behalen, mede om
te voorkomen dat ze de beloningen mislopen. Een perfect streven!

Burgerschapsmeting
Onze school participeert in Scholenpanels Burgerschap, een onderzoek naar burgerschapsvorming van de Alliantie
Burgerschap. Alle leerlingen uit groep 7 en 8 op de school van uw kind vullen voor dit onderzoek een vragenlijst in. In
de vragenlijst worden vragen gesteld over: ‘wat weet jij van democratie’, ‘wat zijn de regels voor samen leven’, ‘hoe
ga je om met verschillen tussen mensen’ en ‘hoe gaan andere mensen om met jou’. In de vragenlijst wordt de
kinderen gevraagd naar hun kennis en hun mening. We vragen ook of zijzelf vinden dat zij goed kunnen omgaan met
anderen. Alle antwoorden samen laten straks zien hoe leerlingen tussen 11 en 15 jaar denken over 'hoe mensen in
een veranderende samenleving met elkaar moeten omgaan'.
De vragenlijsten worden op woensdag 26 mei afgenomen in de groepen 8. De antwoorden van de kinderen blijven
anoniem, ook de docenten krijgen niet te zien welke antwoorden uw kind geeft.
Zien!
In de komende twee weken wordt ook de “Zien!” vragenlijst weer ingevuld door de leerlingen. Deze vragenlijst
wordt in elke groep twee keer per jaar afgenomen. De gegevens uit deze vragenlijsten kunnen gebruikt worden om
een beeld te vormen van het welbevinden van de leerlingen in de klas en op school.

Organisatie
Verkeersexamen
De datum voor het Praktisch Verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 is sinds enkele
weken bekend. Op dinsdag 8 juni gaan de groepen 7 en 8 op examen.
Tijdens het examen staan er ouders langs de kant om de leerlingen te ‘beoordelen’.
Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Voor de groepen 8 hebben wij in totaal 8 hulpouders
nodig. Tot nu toe hebben we pas 4 aanmeldingen. Als u mee kunt helpen, stuur dan een
mailtje naar de groepsleerkracht.
Als u meehelpt dan ontvangt u nog een extra brief met informatie. U moet hier voorlopig de gehele dag voor
vrijhouden. De starttijd is om 8.30 uur en de eindtijd is voor ons nog niet bekend.
Peanutbal toernooi
Net voor de meivakantie hebben wij een update gekregen van de organisatoren over het peanutbal toernooi.
Doordat er tot nu toe nog geen scholen/clubs tegen elkaar mogen spelen kunnen ze nog geen groen licht geven. Er
liggen wel wat ideeën op tafel, maar tot op heden is er nog niks besloten. De organisatie heeft aangegeven na de
meivakantie definitief bericht uit te doen.
Meester René
Sinds maandag 26 april is meester René aanwezig op onze school. Hij wil zich graag even voorstellen.

Ik ben meester René, 40 jaar- getrouwd en vader van 2 kinderen. Met mijn gezin woon ik in Waalre-dorp.
Ik werk ondertussen al ruim 17 jaar in het onderwijs. Ik heb ongeveer 7 jaar als leerkracht in het basisonderwijs
gewerkt. Waarvan de laatste jaren ook vanuit de rol als intern begeleider.
Hierna heb ik de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Daar heb ik in totaal zo'n 10 jaar Engels
gedoceerd. Op dit moment begeleid ik nog minimaal 1 dag in de week leerlingen (met een beperking) voor Engels
door middel van afstandsonderwijs.
Tot aan de zomervakantie kom ik op basisschool EigenWijs ondersteuning bieden in de groepen 6 en 8. Dit in de
vorm van één-op-één begeleiding en verlengde instructies in kleine groepen.
Hartelijke groet, Meester René

Gymlessen
Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen willen wij, vanaf volgende week, op school ook de gymlessen weer
meer in de gymzaal gaan organiseren. Mogelijk dat er door de leerkracht soms ook voor wordt gekozen om alsnog
naar buiten te gaan, zeker als het mooi weer is. Echter is het vanaf volgende week prettig als uw kind zijn of haar
gymspullen meeneemt naar school.
Hieronder zien u nog eens het gymrooster wat is opgesteld in januari 2021.
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Speurtocht ‘Cordaad Welzijn’
Een aantal studenten van de Sociale Studies aan Avans Hogeschool Sociale Studies hebben contact opgezocht met
onze school, met de vraag of wij naamsbekendheid kunnen geven aan hun gemaakte speurtocht.
Voor hun stage bij Cordaad Welzijn in Veldhoven hebben zij, in samenwerking met Roy Frederiks, de wijk d’Ekker
door middel van een wijkanalyse in beeld gebracht. Ze willen in deze wijk de kansen en mogelijkheden vergroten
door te starten met een speurtocht in de wijk. De speurtocht is bedoeld voor alle inwoners van de wijk, van jong tot
oud. Ze hebben voorafgaande een bericht in de Facebookgroep van d’ Ekker geplaats met daarin de vraag of de
wijkbewoners mooie plekken willen inzenden. Deze inzendingen zijn verwerkt in de route. Er zijn
verschillende speurtochten voor verschillende doelgroepen. De doelgroepen zijn als volgt: kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen. De speurtocht start op 21 mei en is vanaf dan 4 weken uit te voeren. Elke doelgroep start
op een bepaald punt, voor de kinderen (4 t/m 12 jaar) is dat MFA-MIDDEN. Vervolgens lopen ze de tocht aan de
hand van QR-codes. Je voert de speurtocht uit in groepjes van maximaal 5 à 6 kinderen. Als laatste zijn er ook leuke
prijzen mee te winnen.
In de bijlage vindt u hierover een flyer en rondom de school hangen enkele flyers.
Bij vragen kunt u een mail sturen naar: stagecordaaddekker@gmail.com>

Belangrijke data
-

maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
woensdag 2 juni: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Verjaardagen
- dinsdag 1 juni wordt Finn 12 jaar!
Met vriendelijke groeten,
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 4 juni.

