Minstreel

Dinsdag 25 mei 2021

Week 18

Agenda
Datum

Activiteit

Opmerking

4,5 en 6 juni

Schoolkamp

Klas 5-6

15 juni

Klassenouderoverleg

8:30

17 juni

MR vergadering

16,17 en 18 juni

Vrije- en studiedagen

Vrij

24 juni

Sint Jan

vrij om 12:50

9 juli

Laatste schooldag

vrij om 12:50

Van de administratie
Het zou heel fijn zijn als ook de laatste AVG-formulieren die nu nog thuis liggen worden ingeleverd
op school. We hebben deze echt nodig voor de AVG.
Hartelijk bedankt!

Van de Intern Begeleider
De gesprekken over de resultaten van de Cito Midden toetsen hebben inmiddels met alle ouders
plaatsgevonden.
Wat betekent dit nu voor het afnemen van de Cito Eindtoetsen?
Een schooljaar telt 40 werkweken, de overige weken gaan op aan vakanties en studiedagen. In de
praktijk betekent dit dat na ongeveer 20 weken de Cito Midden toetsen eind januari worden
afgenomen en na weer 20 weken de Eindtoetsen in juni.
De uitzonderlijke positie waar wij nu mee te maken hebben, maakt dat we kritisch hebben gekeken
naar de ontwikkeling van de leerlingen en daar het toets moment op hebben afgestemd. De
Midden toets is verschoven naar eind maart/begin april. Rest ons nog veel vrije dagen
(meivakantie, Pinksteren...) waardoor we niet aan de volledige 20 werkweken toe komen.
Op Athena- niveau is daarom besloten om de Eind toets dit jaar niet af te nemen. Er is voldoende
informatie aanwezig om ons onderwijs goed af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben.
Immers naast de Cito toetsten zijn er nog veel informatiebronnen waarmee de leerkrachten de
ontwikkeling van de leerlingen verantwoord kunnen volgen. Denk hierbij aan; de methodetoetsen,
de kind gesprekken, oudergesprekken, de eigen observaties van de leerkrachten, ons perioden
aanbod, de kunstzinnige vakken, de kinderbespreking etc.
Binnen ons onderwijs kunnen kinderen op velerlei gebieden schitteren en gelukkig is niet alles
daarbij meetbaar 😊

Sportdag
In samenspraak met de GGD Twente en de gemeente Oldenzaal is er besloten dat de sportdag
van 8 juni a.s. op Het Hulsbeek wordt afgelast vanwege de RIVM maatregelen omtrent Corona.
Men vindt het niet verantwoord dat scholen en groepen kinderen in zo'n grote getale tegelijkertijd
op Het hulsbeek actief zijn. Daarom is besloten om deze sportdag op Het Hulsbeek weer een jaar
uit te stellen. Een datum volgt z.s.m. Doordat de sportdag niet doorgaat is het voor alle klassen een
gewone lesdag.

Start Sociaal Cultureel Centrum in Oldenzaal
Graag informeren wij u over de start van een nieuwe, laagdrempelige ontmoetingsplaats in
Oldenzaal: het sociaal cultureel centrum. Impuls en Kaliber Kunstenschool betrekken begin
volgend jaar het voormalige pand van Univé aan de Wilhelminastraat in Oldenzaal. Op deze plek
starten zij samen een centrale ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Oldenzaal, van jong tot
oud. Deze ontmoetingsplaats draagt bij aan een totaal sociaal cultureel programma in
Oldenzaal. Angelina Schoonewille, bestuurder van Kaliber Kunstenschool en Alice ten Dam,
directeur bestuurder van Impuls, benadrukken dat het een plek wordt voor én van de Oldenzaler.
Impuls zal er haar activiteiten organiseren op het gebied van welzijn. Ook de creatieve- en
muzikale lessen van Kaliber gaan in dit pand plaatsvinden. De start van het Sociaal Cultureel
Centrum staat begin 2022 gepland. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en
betrekken we u graag bij de plannen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen via
info@kaliberkunstenschool.nl of info@impuls-oldenzaal.nl.
Met vriendelijke groet,
Angelina Schoonewille
Alice ten Dam
Bestuurder Kaliber Kunstenschool
Directeur/bestuurder Impuls

Van de kleuters
Even een impressie van ons pinksterfeest afgelopen vrijdag.

Het was echt een feestelijke dag!
Volgende week maandag heb ik een studiedag.
Juf Rowi en juf Mijke zullen die dag in de klas zijn,
gezellig!
juf Mijke en juf Ellen.

Klas 1-2
We hebben tussen de buien door nog een mooi pinksterfeest gehad. De kinderen hebben
genoten van de dans, ze hebben erg hun best gedaan.
Ondertussen zijn we ook druk aan het oefenen voor het toneelstuk. Wanneer en waar we het op
gaan voeren blijft nog even een verrassing. Als de datum duidelijk is geven we het door.
Juf Dorine, juf Ilse en juf Els.

Klas 3-4
Het Pinksterfeest was weer prachtig... ook al waaide het flink en kwamen er wat regendruppels uit
de lucht vallen... de kinderen hebben het prachtig gedaan en de linten kwamen precies uit!
Doordat juf Dorine er niet was, heeft meester John dit opgepakt met de kinderen. Meester John,
dank hiervoor!
Omdat we afgelopen week helaas weinig aan oefenen voor het toneelspel van Mozes zijn
toegekomen, hebben wij deze verplaatst. Nu zullen we deze voordragen op dinsdag 1 juni.
Vandaag zijn de kinderen zonder (papieren) script het toneel opgegaan en de leerlingen kennen
de teksten uit het hoofd! Heel knap!
We mochten afgelopen donderdag eindelijk weer naar het zwembad. We hebben veel lol
gehad! Alle kinderen vonden het heerlijk om weer te kunnen zwemmen.
Juf Dorine en juf Kim

Waar blijft het mooie weer nou???

