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5 juni 2e Pinksterdag 

Kinderen vrij 

6 t/m 16 juni Cito toetsen 

23 juni Openingsfeest! 

14:00 uur 

26 juni SMW 

Agenda 

Schanskorfnieuws  

De eerste nieuwsbrief vanaf de nieuwe locatie Kerkenbos 28.  De verhuizing 

is geslaagd, het inruimen gelukt dankzij de inzet van alle teamleden, waar-

bij de stagiaires ook horen en een aantal ouders die hebben geholpen. Heel 

erg bedankt voor ieders inzet.  

En wat zijn we trots op ons mooie en frisse gebouw. Wat een metamorfose 

heeft er plaats gevonden om het gebouw zo te krijgen. De laatste schilder-

klusjes worden nog gedaan, hier en daar moet nog wat worden opgehangen 

maar het is een zegen en groot genoegen om hier te mogen werken en le-

ren. Fijn ook om te horen dat de kinderen en ouders enthousiast zijn. Be-

dankt voor alle positieve reacties! 

Vrijdag 23 juni hebben we een openingsfeest waarbij u van harte welkom bent vanaf 14:00. Zet u 

het in de agenda. 

In zo'n drukke tijd zou je bijna vergeten dat we Hemelvaart mochten vieren:  Jezus ging terug naar 

de hemel en is bij zijn Vader om voor ons te pleiten. Hij is ons voorgegaan, ook wij mogen eens in de 

hemel komen. Dank u God voor uw genade, zo groot! 

Komende zondag vieren we DV Pinksteren. God stuurde de Heilige Geest om in onze harten te wonen 

en werken. We bidden dat de Heilige Geest ons mag aanraken en volmaken van de liefde van God. 

We bidden dat Hij door ons als team en ouders de kinderen wil vullen met Zijn liefde. 

Marlinde diploma rekencoördinator.  

Gedurende dit schoolseizoen heeft Marlinde een opleiding gevolgd tot 

rekencoördinator. Regelmatig was ze daarom op woensdag afwezig 

voor studiebijeenkomsten.  Als eindopdracht heeft ze zich verdiept in 

"Ernstig rekenzwakke leerlingen en dyscalculie" .  Ze heeft hier een 

beleidsplan voor geschreven en dit aan ons als team gepresenteerd. 

De aanpak die we als school hadden is onder de loep genomen en 

waar nodig aangevuld en verbeterd. Regelmatig zal dit onderwerp op 

een teamvergadering terugkomen. Door observaties bij leerkrachten 

onderling en besprekingen hierover willen we het rekenonderwijs een-

duidiger krijgen met nog betere resultaten.  Gister heeft Marlinde haar 

eindgesprek gehad en mocht ze haar diploma in ontvangst nemen! 

 

Binnen ons team hebben we meerdere specialisten. Zo is Titia specia-

list voor het Jonge Kind en Taal, Francien Tange voor PBS (positieve 

gedrags support) en  Francien Pronk voor Meer- en Hoogbegaafdheid. 

Jacobien is onze creatieve coördinator en Marjorie is gestart met een traject om meer cultuur in de 

school te krijgen. Door regelmatige scholing en het delen van informatie met elkaar maken we het 

onderwijs steeds meer uitdagend voor elke leerling. Want dat is wat we willen: Uitdagend onderwijs 

voor elke leerling. 

Leerling-raad 

Tijdens de laatste middag in het oude gebouw zijn ze al voorgesteld maar hier nogmaals officieel: Evi, 



Fenne, Sem, Susan, Elize, Lieke (6),  Marcellinu 

en Carsten  zijn lid van de leerling-raad. Vandaag 

hebben we onze eerste maandelijkse vergadering 

gehouden. Fijn dat leerlingen mee willen denken 

over de gang van zaken op school. Binnenkort zult 

u iets van henzelf horen. 

Taalmaatje 

Om de Nederlandse taal nog iets beter onder de 

knie te krijgen, zoekt de moeder van  Sesuna uit 

groep 4 een taalmaatje. Welke ouder heeft af en 

toe, liefst wekelijks een uurtje tijd om te kletsen. 

Het gaat niet om lesgeven maar juist het praten 

om zo veel  oefenen. 

 
 

Hartelijke groet, 

Ellen Stoel 

5  juni Vrij:  2e Pinksterdag 12 juni Schanskorf 

6 juni Schanskorf 13 juni Schanskorf 

7 juni Afwezig 14 juni Afwezig 

8 juni Schanskorf 15 juni Schanskorf 

9 juni Afwezig 16 juni Afwezig 

Groep 1/2 
 

Door de verhuizing geen extra info naast wat er al gedeeld is op klasboard. 

Hieronder wel wat foto’s van het schoolreisje: 



 



Groep 5/6 
 
Levend Water 

Deze week staan we stil bij de verhalen over Hemelvaart en Pinksteren. 

We hebben een filmpje gezien over de betekenis van deze feestdagen en we horen de verhalen uit de 

Bijbel. In Levend Water is dit Hoofdstuk 31.. de kinderen krijgen hier vrijdag ook de toets van. 

Nieuw gebouw, nieuw lokaal! 

Wat was het spannend om dinsdag dan eindelijk te starten in het nieuwe gebouw! 

Het was leuk om te zien dat er veel ouders ook mee naar school kwamen en even binnen kwamen 

kijken. De kinderen vonden het erg mooi en er is al druk gespeeld op het nieuwe plein! Het was nog 

wel even wennen. De kinderen hebben die dag meteen al hard gewerkt. Met rekenen moest er een 

toets afgemaakt worden en volgemde week starten we alweer met het laatste blok! Met geschiedenis 

leerden de kinderen wat de Beemster is en waarom die zo beroemd is geworden. Op het nieuwe 

smartboard mochten de kinderen op de vensterplaat 'i'-tjes aanklikken en zo leerden we verschillende 

dingen. (Vraag de kinderen ernaar!) 

Met elkaar doen we ons best om onze mooie klas ook zo mooi en schoon te houden. Verder worden er 

vanaf volgende week alweer verschillende toetsen afgenomen bij de kinderen. De AVI en DMT toetsen 

en de reken tempo toets staan op het programma. De week daarna zijn de overige Cito-toetsen. 

Engels.. 

Even een klein stukje over Engels. Iedere maandag krijgen de kinderen Engels! Ze hebben daar alle-

maal een werkboek van. Die moeten ze elke maandag mee naar school nemen. Helaas gebeurt het 

iedere les dat een aantal kinderen het boek niet bij zich hebben... Wilt u uw kind hieraan helpen her-

inneren?! Omdat we maandag vrij zijn krijgen de kinderen aanstaande dinsdag Engels... Dan moet 

het boek dus mee naar school. Alvast bedankt! 

Afgelopen woensdag ben ik voor de laatste keer naar Utrecht geweest i.v.m. mijn opleiding tot reken-

coördinator! Ik heb de studie inmiddels bijna afgerond en dus zal ik vanaf nu alle woensdagen ge-

woon aanwezig zijn op school. Fijn dat de klas het ook super deed bij juf Francien Pronk en juf Didi... 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

Vrij 2/6 Levend Water toets H31 

Ma 5/6  Vrij i.v.m. 2e pinksterdag 

Di 6/6  Groep 6 topo toets Zuid-Holland 

           Nieuwsbegrip woordenschat + andere tekstsoort over Tom Dumoulin 

Vrij 9/6  Levend Water toets H36 

Ma 12/6  Start Cito toetsweek! 

 

Marlinde Karssies 



Groep 7/8 
 
Wat een blije gezichten dinsdag op de NIEUWE SCHOOL!!! Wauw wat ziet het er allemaal geweldig 

uit. Alles mooi geverfd, mooie vloeren, nieuwe kasten. 

Het is een plezier om hier te werken. 

Natuurlijk lopen we nog tegen dingen aan, zoals een mooi galmende gang, afspraken over waar je 

wanneer mag spelen, bouwvakkers die nog hard aan het werk zijn. Maar het komt allemaal goed! 

 

Het blijft een apart gevoel: woensdag voor Hemelvaart de laatste dozen ingepakt in een oude, versle-

ten en vieze school en een paar dagen later zitten we in een geweldig, mooi, licht, vrolijk gebouw. 

Vrijdag 23 juni wordt het logo van onze school onthuld en is er een open dag. 

 

De laatste periode is aangebroken. Voordat we het weten is het zomervakantie en hebben we af-

scheid genomen van groep 8…..We genieten nog even van hen! 

 

De komende tijd zijn er nog heel veel spreekbeurten. Een aantal kinderen moet zich opnieuw inschrij-

ven, omdat ze het vergaten waren. 

Verder gaan we met TOPO Nederland weer leren.  Veel plaatsen waren de kinderen allang weer ver-

geten. 

 

Ook Engels huiswerk en LW komt er weer aan. Nog even een paar weken strak aan het werk. 

Groep 8 gaat met rekenen leren over de tijdszones en groep 7 gaat verder leren over sommen met 

%, breuken. Ook zijn er binnenkort Cito-toetsen. 

 

Uit onze klas zitten Evi, Fenne, Suzan en Sem in de leerlingenraad. Ze hebben al een hoop onderwer-

pen die ze willen bespreken. We zijn benieuwd naar de uitkomst van hun eerste vergadering donder-

dag 1 juni! 

 

Vrijdag 9 juni gaan we met de hele klas naar een kas in Bleiswijk. Met dank aan Wouter Joosse die 

dat gewonnen had, maar met zijn eigen klas niet kon. We gaan er op de fiets heen! Jael Joosse fietst 

sowieso mee, maar het zou fijn zijn als er nog 1 ouder als begeleider meekan! 

Geef je op. Het wordt vast erg leuk! 

 

Dinsdagavond 4 juli is de afscheidsavond van groep 8! Welke ouders van groep 7 willen de OC helpen 

met de catering? Al is het maar een uurtje om koffie te zetten of fris enzovoort in te schenken! Vele 

handen maken licht werk. 

 

Belangrijke data en huiswerk 

 

Maandag 5 juni: 2e Pinksterdag 

Dinsdag 6 juni: NB Dumoulin maken 

Woensdag 7 juni 

Donderdag 8 juni: TOPO NL plaats 1-40 

Vrijdag 9 juni: 10.00-11.30 met de klas naar een kas in Bleiswijk. Op de fiets naar school!! 

Maandag 12 juni: Toetsweek 

Dinsdag 13 juni: NB 

Woensdag 14 juni: Engels 1e helft woordjes 

Donderdag 15 juni 

Vrijdag 16 juni: LW toets les 32 en 33 (memo van 33) 

Vrijdag 23 juni: opening nieuwe school en groep 8 blijft slapen 

Dinsdag 4 juli: afscheidsavond groep 8 

 

Rooster spreekbeurten: 

 

Dinsdag 6 juni: Marieke, Micha en Fleur 

Donderdag 8 juni: Nathalie en Boaz 

Vrijdag 9 juni: Suzan 

Maandag 12 juni: Anna en Teus 

Dinsdag 13 juni: Fenne en Henk 

Donderdag 15 juni: Mayke en Jason 



Cito toetsweken 
 
CITO toetsweken juni 2017 

De komende twee weken (6 juni tot 16 juni) worden de halfjaarlijkse toetsen afgenomen. 

Wilt u in deze weken geen afspraken met dokter/ tandarts e.d. plannen? Verder is het belangrijk dat 

de kinderen fit op school komen en voldoende slaap hebben gehad. Maak het niet spannend, dat is 

niet nodig. 

De LOVS toetsen zijn landelijke toetsen die op veel basisscholen in Nederland worden gebruikt. De 

normering is landelijk vastgesteld. Hiermee volgen we de vorderingen van uw kind. Deze toetsen ho-

ren niet bij een methode en toetsen elk half jaar de opgedane kennis. De uitslag wordt uitgedrukt in 

een score A goed, B boven gemiddeld, C onder gemiddeld, D-E onvoldoende 

De uitslag van de toetsen is vanaf donderdag 22 juni voor ouders te zien in ParnasSys.  U hebt hier-

voor inlogcodes gekregen. Hebt u ze niet meer? Vraag Annet Goossens, zij is aanwezig op maandag 

en donderdagochtend, haar een mail sturen naar administratiedeschanskorf@gpown.nl kan ook. 

Wat doen we met de resultaten: 

 Vorderingen van de leerling volgen en bespreken met leerling (4-8) waar focus moet liggen 

 Op groepsniveau analyseren welk leerstof extra aandacht behoeft 

 Op schoolniveau  onderwijs volgen en aanscherpen waar nodig 

 

Hartelijke groeten, 

Francien Pronk-Intern Begeleider 

Vrijdag 16 juni: Niek 

Maandag 19 juni: Evi en Sem 

Dinsdag 20 juni: Lars, Jayden en Noah 

 

Nog inschrijven: Hannelot, Mirthe en Hannah : op een dag waar geen 3 kinderen staan!!! 

 

Dit was het voor nu!  

Tot de volgende keer 


