Losse Entjes
Jaargang 23
no. 10
2015
(zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl)

Agenda
8 juni GMR vergadering
9 juni Visie avond
13 juni Oud papier
17 t/m 19 juni Schoolreis groep 6/7/8
23 juni Rapportgesprekken

5 juni

25 juni Rapportgesprekken
26 juni Rapporten mee
3 juli Laatste schooldag
3 juli Losse Entjes
6 juli t/m 16 augustus Zomervakantie

Oud papier ouders:
Juni: Schilder en v/d Reep
Noot: - Let op bij Breider!
- Graag draaien bij de familie Jansen aan de Bovenvennenweg (verlengde van de
Populierenlaan over het viaduct)

Algemeen nieuws:
Visie avond
Graag willen wij u uitnodigen om op 9 juni om 19.30 uur op school met elkaar van gedachten te
wisselen over de toekomst van De Ent. Eerder was deze bijeenkomst aangekondigd als visie-avond
van de school. De discussienota van OPOS maakt echter dat we momenteel eerst moeten nadenken
over het al dan niet voortbestaan van de school. Tijdens deze avond willen wij proberen een beeld te
krijgen van wat er zoal bij u leeft, en wat uw visie hier op is. De mening van de ouders bepaalt
immers hoe de MR zich hierin moet gaan opstellen.
Met vriendelijke groet namens de MR, Dirk Rezelman
Voortgangstraject
Afgelopen donderdag 28 mei is de PO-raad op bezoek geweest om na te gaan hoe het met de
voortgang van het verbetertraject is. We hebben samen vastgesteld dat het raamwerk van het
beredeneerd aanbod bij de kleuters klaar is. De leerlijnen zijn duidelijk, de tussendoelen zijn
vastgesteld en worden gekoppeld aan thema’s en activiteiten. De leerkrachten hebben instructie en
begeleiding gekregen in het toepassen van coöperatieve werkvormen en maken hier in hun lessen
gebruik van. Naast het enthousiasme bij leerkrachten spreken deze nieuwe werkvormen de
leerlingen ook enorm aan. De taakgerichtheid bij leerlingen is daardoor al aanmerkelijk verbeterd. De
afspraken met betrekking tot de leerlingenzorg zijn geëvalueerd, aangepast en vastgesteld. Ook is het
beleidsplan voor de leerlingen die leerstof op een moeilijker niveau aan kunnen opgesteld. Zowel het
team als ook de PO-raad zijn zeer tevreden over de vorderingen.
Op donderdag 11 juni komt de onderwijsinspectie voor een tussentijdse evaluatie op school. Over de
bevindingen van de inspectie worden jullie geïnformeerd.

Administratieve ondersteuning
Sinds een aantal weken is mevrouw Martha Kits op de dinsdag middag bij ons op school. Zij verricht
administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de directeur en het team. Martha is ruim 10 jaar
werkzaam als administratieve kracht in het primair onderwijs en neemt ons veel werk uit handen.
Geen entreetoets meer voor groep 7
Wij hebben besloten vanaf dit schooljaar de leerlingen van groep 7 niet meer te onderwerpen aan de
entreetoets.
Doordat deze leerlingen in de maand juni de citotoetsen E7 maken, hebben wij voldoende informatie om te
bepalen waar we in het nieuwe schooljaar nog extra met de leerlingen mee willen oefenen.
Daarnaast hebben de basisscholen in overleg met het voortgezet onderwijs besloten om de zogenaamde
plaatsingswijzers in te vullen. Door per leerling de scores van de citotoetsen van groep 6, 7 en 8 in dit format in
te vullen wordt er inzichtelijk welk niveau (VMBO-basis, VMBO-kader, VMBO-theoretisch/MAVO, HAVO of
VWO) naar alle waarschijnlijkheid het beste bij de leerling past. Ook hierdoor wordt de entreetoets min of
meer overbodig.
De leerlingen van groep 7 maken in deze maand de E7-rekenen, spelling en woordenschat. Daarnaast krijgen
ze de DMT (de woordjestoets). De leerlingen die nog geen avi-Plus hebben gehaald, worden door juf Esther
getoetst met leesteksten.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkrachten van groep 7 of
Nanon (IB).

De volgende Losse Entjes verschijnt op vrijdag 3 juli 2015.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Klaas Smit

Vanuit de Ouderraad
De laatste ouderraad vergadering van het jaar is al weer achter de rug. Voor het komende schooljaar hebben we
de data van de activiteiten al gepland, deze staan straks weer in de jaarplanning. Dit jaar krijgen we een
wintermarkt en zal er weer een feestelijke ouderavond zijn en verder natuurlijk de gebruikelijke activiteiten.
Voor nu willen we graag nog een aantal zaken onder jullie aandacht brengen.
Ten eerste willen wij vanuit de ouderraad graag het team ondersteunen waar zij dat kunnen gebruiken.
Te denken valt aan klussen die eerst gedaan werden door de conciërge, de schooltuintjes, het vormgeven van de
schoolkrant en de lego league. Het team zal aan het begin van het komende schooljaar een lijst maken van zaken
waar zij graag ondersteuning bij willen en jullie kunnen hierop als ouders aangeven waarbij je zou willen
helpen. Willen jullie hier vast over nadenken?
Om dit jaar weer te kunnen deelnemen aan de lego league is de hulp van twee ouders een vereiste. Hierdoor
zullen de leerkrachten meer tijd hebben voor kinderen die dat nodig hebben. Eerder deed Johan van Gerven dit
maar aangezien hij dit jaar 20 scholen begeleid, kan hij nog slechts een adviserende rol hebben. Wel staat hij
altijd klaar om de ouders te ondersteunen. Bij interesse voor het begeleiden van de Lego League horen we dit
graag zo snel mogelijk. Voor degenen die de lego league nog niet kennen, hieronder een stukje van de site:
De FIRST LEGO League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de
maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Het
thema van dit jaar is:

Ontwerp, bouw en programmeer een robot De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen,
programmeren en bouwen. Met deze robot moeten tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld op een
opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn. Het parcours is zo ontworpen dat beginnende teams vrij
eenvoudig punten kunnen halen. Voor gevorderde teams is het echter onmogelijk om alle punten in de wacht te
slepen.
Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten De FLL is meer dan alleen een robotwedstrijd. Elk
team voert binnen het jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en
technologie en presenteert de uitkomst tijdens de regionale en landelijke finale. Bij het uitvoeren van het
onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen
op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken
hebben. Vervolgens moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens
presenteren op de finaledagen.
De deelnemers leren dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zich zelf staande
doelstellingen zijn, en dat het helpen van een ander de basis is van teamwerk.
Meer informatie is te vinden op de website: firstlegoleague.nl

Dan is er voor de vakantie nog een laatste schoonmaakavond, dit zal zijn op woensdag 1 juli (het oude
meubilair is dan verwijderd en het vervangende meubilair komt pas de volgende dag) vanaf 19:00 uur. Graag
intekenen op de lijst op school of een mailtje naar kerstinwolters@yahoo.com als je mee komt helpen. Graag
een eigen emmer en doekje meenemen. Vorige keer was het complete team aanwezig en maar een handjevol
ouders, wij hopen dit keer op een flinke opkomst zodat we vlot klaar zijn.
Tot slot, twee leden van de ouderraad hebben aangegeven na de komende zakelijke ouderavond te stoppen met
de ouderraad. Hun inzet zal gemist worden en wij zouden dan ook graag een tweetal nieuwe leden
verwelkomen. Wie komt de ouderraad volgend jaar versterken. Wij vergaderen ongeveer eens per 6 weken en
verdelen de activiteiten onderling in commissies zodat je kunt kiezen waar je je voor wilt inzetten. Bij interesse
laat het ons weten met een mailtje (kerstinwolters@yahoo.com) of spreek één van ons aan.
Alvast een goed zomer gewenst!
Johan van Gerven, Miryam Greven, Roelfina van der Deen, Déjé Duursma, Esmee Udema, Ingrid Huizing, Jaap
Siertsema en Kerstin Wolters

Groep 1/2
Vorige week woensdag zijn we naar het Speulparadies in Beerta geweest.
Het was de hele ochtend droog en het was heeeeeeel leuk.
Vooral het springkussen maar ook de glijbaan en het ronddraaiding en het grote klimtoestel en de
graafmachines in de zandbak en de patatjes en het drinken en de geitjes en het varken en…..alles.
Het was een super geslaagde dag.
De ouders van de kleuters hebben de foto’s van Dianne de Boer toegestuurd gekregen.
We zijn vorige week begonnen met het thema water.
Er hangt al van alles in de klas.
Vissen tussen de waterplanten en er zijn bootjes van kurk en tempex.
Ook hangen er regenbogen met druppels eraan.
Een vrolijke boel.
We weten dat het water van de bergen naar de zee stroomt en we hebben gekeken en ontdekt, wat
drijft en wat niet.
Muziek maken met flessen met verschillende hoeveelheden water klinkt heel mooi.
Probeer dat thuis ook maar eens.
In de gang staat de watertafel en die is favoriet bij het kiezen.
In de bouw hoek maakten ze een zwembad met een bak met water in het midden.
Na volgende week komt de zomer en zwemmen en strand er nog bij.
Tussendoor maken we iets voor vader dag maar dat is natuurlijk geheim.
De kikkervisjes groeien en we wachten nu op de 1e pootjes.
Ze worden nu af en toe bijgevoerd met vissenvoer.

Groep 3/4/5
Na de meivakantie zijn we meteen weer druk aan het werk gegaan.
Vanaf deze week zijn de cito’s begonnen. We zijn gestart met
begrijpend lezen en spelling. Volgende week gaan we bezig met
rekenen en we sluiten af met woordenschat. De kinderen zitten
daarom ook niet in groepjes en dit blijft de komende twee weken nog
zo. Naast het harde werken doen we ook leuke dingen.
Zo had juf Rosalinde een circuit bedacht voor de kinderen. Sven en
Chelsea vertellen hier even over.

Op dinsdag spelletjes middag. Bal op lepel, spelletjes met de lijnen.
Tot de bloem, hoepel gooien en rennen met de bal. Sven vont het
leuk en Chelsey vond het ook leuk. En groep 3 en 4.
Groetjes Chelsey en Sven.

Groep 3 en 4 zijn ook creatief bezig
geweet met klei. Juul en Flo hebben
hier een stukje over geschreven.
Dinsdag middag 2 juni kleien. Eerst
kreeg iedereen een bolletje klei. Daarna
moest je plat plat stampen. Toen kon je
van alles maken. Autos, poesjes,
gevangenissen, je eigen letter. En veel
meer. Het was de leukste
knutselmiddag. Het was een heel
geklieder. Toen we klaar waren stond
er een hele rij bij de kraan. Groetjes Juul en Flo.

Groep 5 en 6 zijn begonnen met het voorbereiden van een presentatie , Tristan en Jennifer vertellen
hierover. Geschiedenis. Groep vijf en zes zijn bezig met een werkstuk over de Kruistochten, Stad en
stadsrechten en Karel de Vijfde. We hebben drie weken de tijd om de werkstukken te maken. Als de
drie weken om zijn moeten we het presenteren en dan krijgen we een cijfer. En we zijn in groepjes
van vier verdeeld en als iemand van je groepje niet goed meedoet dan moet die gene het alleen een
maken. Groetjes Jennifer en Tristan.

Als laatste willen wij nog even vertellen dat Juf Rosalinde geslaagd is. Van harte gefeliciteerd!
Gelukkig hoeven wij haar nog niet te missen, want ze blijft nog een paar weken bij ons. Van de school
heeft Juf Rosalinde een mooie bos bloemen gekregen en ze heeft ons getrakteerd. De kinderen op
chips en de leerkrachten hebben een lekker stuk taart gehad. We wensen juf Rosalinde veel succes
en plezier met het volgen van haar nieuwe opleiding.

Groep 6/7/8
Nog 4 weken en dan begint de zomervakantie voor iedereen, maar is ook het definitieve moment dat
Tiemen, Iman, Henk-Jan, Annika, Dana en Ivar naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor deze ouders
zet alvast in de agenda afscheid groep 8 op donderdag 2 juli. De uitnodiging maken de leerlingen de
komende weken.
Afgelopen week en volgende week zijn we bezig met het afnemen van de cito- toetsen op de dagen
dat juf Linda aanwezig is. Ze doen allemaal ongelooflijk hun best. Deze week zijn wij begonnen met
rekenen en volgende week doen we woordenschat en spelling. Groep 7 maakt ook
werkwoordspelling.
Helaas is juf Esther ziek wij wensen haar allemaal veel beterschap en hopen haar gauw weer te zien.
Over ruim een week gaat de bovenbouw op schoolreis. Ze hebben allemaal een boekje en belangrijke
informatie meegekregen, mochten daar nog vragen over zijn dan horen wij dat graag.
Jantje Beton
Willen alle kinderen en ouders a.s. maandag de boekje van Jantje Beton inleveren, zodat juf Inez het
samen met Miryam (moeder van Wouter en Daan) het kunnen bekijken en terug sturen.

