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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
We hebben de afgelopen week veel fijne maar ook bezorgde reacties van u ontvangen naar aanleiding van
de mail die wij u hebben gestuurd over het incident dat deze week op school heeft plaatst gehad. Dank u wel
voor uw steun en begrip.
We zijn bezig om dit incident op te lossen en we hebben aan de hand van ons veiligheidsbeleid en
gedragscodes gesprekken met de betrokkenen om tot een oplossing te komen.
Het is fijn dat we kunnen terugvallen op veiligheidsprotocollen die hiervoor aanwezig zijn op school.
Het heeft onze volle aandacht.
Mocht u of uw kinderen hier nog zorgen over hebben, kom even mij langs.
Route 8
Het is weer de tijd voor de eindtoets.
De kinderen van groep 8 werken deze dagen aan ROUTE 8. Het is één van de toetsen die is toegelaten als
eindtoets voor de leerlingen van groep 8.
Waarom een eindtoets?
Basisscholen in Nederland zijn verplicht om leerlingen in groep 8 een eindtoets af te nemen. Deze eindtoets is
onafhankelijk en objectief. Over het algemeen komen de resultaten van de eindtoets en het eerder gegeven
advies van een leerkracht voor het best passende vervolgonderwijs van een kind overeen.
De resultaten van de eindtoets worden door de Inspectie van Onderwijs ook gebruikt om te kijken of de
opbrengsten van de school volgens verwachting zijn. Dit nemen zij mee in het totaaloordeel over de school.
ROUTE 8 is één van de toetsen die is goedgekeurd door het ministerie als eindtoets voor 2018. De andere
toetsen zijn:
 De centrale eindtoets (ook wel de Cito toets genoemd);
 IEP;
 AMN Eindtoets (sinds 2017);
 CESAN (nieuw dit jaar);
 DIA Eindtoets (nieuw dit jaar);
ROUTE 8 is een digitale en adaptieve eindtoets. Digitaal betekent dat de
toets wordt afgenomen via de computer. Adaptief betekent dat de
vragen worden aangepast aan het niveau van het kind. Goed
beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en fout
beantwoorde vragen leiden tot makkelijkere vragen. Op deze manier
kost de toets minder tijd en is minder belastend voor de leerlingen
(geen vragen die veel te makkelijk zijn en geen vragen die niet te
beantwoorden zijn voor de desbetreffende leerling). Ieder kind
maakt dus een andere toets (volgt zijn eigen route).
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Uitslag Route 8 (2018)
Na het maken van de eindtoets ROUTE 8 door het kind gaan de medewerkers van ROUTE 8 aan de slag om de
resultaten zo spoedig mogelijk te verwerken in een rapportage. Deze rapportage wordt naar de school
gestuurd. De scores in dit rapport lopen uit één van 100 tot 300. Achter de behaalde score is ook te lezen of
het gewenste niveau (niveau 1F) van het desbetreffende onderdeel voor het voortgezet onderwijs in het
algemeen is behaald.
Ook is in de rapportage te zien wat een kind gemiddeld scoort op het gebied van rekenen en taal. Onderaan
staat de gemiddelde score van taal en rekenen samen, de zogenaamde standaardscore en het daarbij
behorende advies.
Wat als de uitslag in de rapportage van ROUTE 8 afwijkt van het schooladvies?
Eerder in het schooljaar hebben de leerkrachten al een advies gegeven voor het type vervolgonderwijs dat
volgens hen het beste bij een kind past. Als de uitslag van de eindtoets ROUTE 8 hoger uitvalt dan het eerder
gegeven schooladvies dan kan dit eventueel na overleg tussen ouders en leerkracht worden aangepast. Als de
uitslag van de toets lager uitvalt dan het eerder gegeven advies door de leerkracht gebeurt er niets.
De uitslag van de toets laat nog even op zich wachten.
Als we de uitslagen hebben plaatsen we de score van deze groep op de site van Vensters.
Ik wens u een fijne zomerse week !
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda

Dinsdag 17 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april
Maandag 23 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Maandag 14 mei

Agenda 2017-2018 – komende weken
Groep 8 eindtoets Route8
Groep 8 eindtoets Route8
Koningsspelen
Weekopening 8.45-9.15 uur
Schoolkeuzegesprekken groep 7
Schoolkeuzegesprekken groep 7
Start meivakantie t/m zondag 13 mei
1e dag na de meivakantie, luizencontrole

Gevonden
Bij de brug is deze portemonnee gevonden. Je kunt hem ophalen bij Erik
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Koningsspelen
Hier nog de laatste herhaling voor de Koningsspelen van vrijdag a.s.
De dag start om 8.45 uur met een ontbijt in de stamgroep. Om 9.15
uur worden alle groepjes verzameld.
Om 9.30 uur start op het schoolplein het Wereld-record gezamenlijk
dansen. Alle aangemelde scholen voor de Koningsspelen in heel
Nederland dansen dan op het lied ‘Fitlala’. Op www.kvk.vara.nl vind
je de dansinstructie en de tekst van het liedje. We vragen alle kinderen van ’t Startnest om zoveel mogelijk te
oefenen van tevoren. Na de dans starten alle sport- en spelactiviteiten. Omdat we lekker rond de school
allerlei activiteiten doen, moeten de kinderen goede schoenen dragen (geen slippertjes i.v.m. het rennen),
kleding voor die dag moet tegen een stootje kunnen en vies mogen worden en het liefst zoveel mogelijk in de
kleuren rood/wit/blauw en oranje. De kinderen nemen ook een handdoek mee.
En gezien de mooie weersverwachting is het raadzaam om de kinderen goed in te smeren met zonnecrème.
Het lijkt zomer te worden!
Om 11.45 uur gaan we terug naar de eigen stamgroep en sluiten de dag af.
De ochtend eindigt om 12.00 uur.
Tussen- en bovenbouw hebben ’s middags
gewoon school.
Alle hulpouders die zich hebben opgegeven om te
begeleiden worden om 8.45 in de aula verwacht.
Hier zal Sanneke jullie vertellen hoe de ochtend
eruit gaat zien en zullen de spellen worden
klaargezet, terwijl de kinderen ontbijten.
Het weer wordt fantastisch. Dus laat de spelen
maar komen!!!

Schoolkamp en schoolreisje
Het lijkt nog ver weg, maar het schoolkamp en het schoolreisje komen er weer aan! De midden-, tussen- en
bovenbouw gaan 23 t/m 25 mei naar Someren en de onderbouw gaat 24 mei op schoolreisje.
De kinderen die op schoolkamp gaan, krijgen vandaag de eerste info en het formulier om de persoonlijke
gegevens door te geven. Dat ontvangen we graag voor het
einde van volgende week weer terug zodat alle gegevens
verwerkt kunnen worden.
Voor het schoolreisje is de eigen bijdrage € 22,00 en voor het
schoolkamp € 64,00 per kind.
U ontvangt binnenkort via Wis collect bericht over de
betaling.
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Herhaling: Avond4daagse 2018
Op onze site vind je het inschrijfformulier voor de avond4daagse
2018.
De avond4daagse zal plaats vinden in de week van 28 t/m 31 mei.
Het inschrijfformulier kun je inleveren bij jouw stamgroepleider
samen met het inschrijfgeld (€ 4,-). Inschrijven op school kan tot
donderdag 26 april (daarna start de meivakantie). Na deze datum kun
je je nog wel rechtstreeks bij de organisatie van de avond4daagse
inschrijven. Er is ook een site voor de avond4daagse:
www.avond4daagse-uithoorn.nl, hierop staan o.a. de routes voor de 5 en de 10 km.
Mocht je het inschrijfformulier niet uit kunnen printen, kun je ook een formulier bij Erik ophalen.
Op het inschrijfformulier kun je je als ouder ook opgeven om een avond te helpen bij de pauzes.
Ook dit jaar hopen we weer veel aanmeldingen te mogen ontvangen.
Groeten van de Avond4Daagse commissie.

De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Bij dit info ontvang je de nieuwsbrief van
de bibliotheek op school.
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Schoolfruit

= afgelopen
Afgelopen 20 schoolweken hebben wij het geluk gehad dat de kinderen via het Europees fruitproject 3 dagen
per week fruit en groente hebben gekregen. Vanaf 23 april moeten de kinderen zelf weer hun 10-uurtje van
huis mee nemen.
De woensdag blijft fruitdag en elke leerling neemt in ieder geval op deze dag een stuk fruit van huis mee.
Uiteraard juichen wij het toe, dat kinderen op meerdere dagen een gezond tussendoortje meekrijgen. Met alle
ideeën, die we afgelopen weken hebben gekregen, is dat APPELTJE EITJE

Neem vanaf 23 april je eigen
(gezonde) 10-uurtje weer mee
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Schoolfruit

Augurk
Een bijzonder product van eigen bodem. Er worden in week 16 330.000 augurken uitgedeeld! Dat is zelfs
zoveel dat de rest van Nederland even moet wachten omdat alle kinderen volgende week van een augurk
genieten.
In Nederland zijn 4 professionele augurkentelers. Daarvan werken drie bedrijven mee aan de levering van
week 16. Een leuk interview met één van hen, Joan van den Beuken, staat op de website van uw leverancier!
"wassen voor consumptie eet het fijnst"
Conference peer
Wat gebeurt er met het klokhuis van de peer als je die weggooit? In de video van SchoolTV laten ze zien wat er
gebeurt met groente- fruit en tuinafval. Bekijk de video (02:27 min, 5-8 jaar)
Sinaasappel
Sinaasappels groeien heel goed op Sicilië. Hoe komt dat eigenlijk? Er heerst een gunstig klimaat. Maar dat is
niet de enige reden waarom de sinaasappelen daar zo goed groeien. Het geheim is de vulkaan de Etna.
Bekijk de video (02.18 min 9-12 jaar)
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