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1. Agenda
Maandag 29-05:
Donderdag 01-06:
Vrijdag 02-06:

Grote Rekendag
Praktijkexamen verkeer voor de groepen 7 en 8;
Groepsbrief 5

Maandag 05-06:
Dinsdag 06-06:
Vrijdag 09-06:

2 Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij
Gon ’s morgens afwezig i.v.m. ASG overleg
Start CITO toetsen; Gon vrij

Dinsdag 13-06:
Donderdag 15-6:

Groepen 3 en 4 een voorstelling; Gon afwezig i.v.m. een audit;
Voorlichting over het voortgezet onderwijs en het voorlopig advies voor de ouders
van groep 6

e

2. De Grote Rekendag
Vandaag hebben we de jaarlijkse grote Rekendag weer georganiseerd.
We begonnen vanmorgen met elkaar op het plein met de startactiviteit.
Alle leerlingen hadden een blad met hun huisnummer er op en er werd een lange
lange slinger gevormd van alle huisnummers. De groepen 1 tot en met 4
vormden de slinger op het kleuterplein en de groepen 5 tot en met 8 deden
dit op het andere plein. Het is mooi om te zien hoe het proces van de rij
maken zich voltrok. Welke leerlingen vonden zelf hun plek en welke
leerkrachten moesten assisteren?
Daarna zijn de leerlingen met hun leerkrachten in de klas verder gaan
werken aan alle opdrachten. Het is altijd erg leuk om te zien hoe
enthousiast de kinderen hiermee aan het werk gaan.

3. Hiep hiep hoera voor de mooie resultaten van de CITO
Eindtoets groepen 8
Met gepaste trots noemen we hier nog een keer de prachtige resultaten die de beide groepen 8
hebben gehaald bij de CITO Eindtoets. In onderstaande tabel kunt u zien dat we de afgelopen
jaren een sterk stijgende tendens bij de Eindtoets hebben en dat we steeds verder boven het
landelijk gemiddelde scoren.
Jaar

Resultaat van de leerlingen
van De Egelantier

Het landelijk gemiddelde

2015
2016
2017

535,5
536,3
537,6

535,1
534,9
535,6

En ook dit jaar hebben maar liefst zes leerlingen die de maximale scoren behaald.
Alle leerlingen, hun ouders en juffen hartelijk gefeliciteerd met de prestaties!

4. Wat vinden wij van de afnamedatum in april van de CITO eindtoets? En
van de mogelijkheid tot bijstelling van de adviezen
Vorig jaar werd de Eindtoets voor het eerst pas in april in groep 8 afgenomen. De jaren daarvoor werden de
kinderen altijd in februari getoetst.
Wij zijn blij met het verschuiven van het tijdstip.
We zijn ook blij met de mogelijkheid om het definitieve advies, dat wij in februari met de ouders en de
leerlingen van groep 8 bespreken, nog te kunnen bijstellen.
Nadat de resultaten van de toets bekend zijn, mogen wij de adviezen nl. nog naar boven bijstellen,
wijzigingen naar een lager advies zijn niet toegestaan.
Er zijn ieder jaar leerlingen die net niet een eenduidig advies kunnen krijgen; deze kinderen zitten dan
bijvoorbeeld op de grens van BBL/KBL of KBL/TL of TL/HAVO of HAVO/VWO.
We constateren dat een aantal leerlingen zich extra op hun werk stort om toch vooral naar het
gewenste uitstroomadvies toe te werken. Ook zien we wel bij ouders een verandering in de houding
naar schoolwerk. In ieder geval zien wij dat het latere toets tijdstip en de mogelijkheid om het advies bij te
stellen een positief effect hebben op de leerlingen en hun resultaten.
Net als vorig jaar zijn de resultaten van de CITO Eindtoets en de adviezen weer naast elkaar gelegd en
hebben we ons advies bijgesteld voor alle leerlingen waar dat van toepassing was. Voor sommige leerlingen
en hun ouders betekende dit een extra gesprek op school. Voor andere leerlingen volstond een mail aan de
ouders via MijnSchoolInfo, waarin het aangepaste advies werd toegelicht.
Voor het voorgezet onderwijs brengen de nieuwe regels
nieuwe situaties met zich mee; zij waren gewend hun
groepen al eerder in het jaar te kunnen indelen, maar
door de latere afnamen van de Eindtoets en de
aangepaste adviezen moeten zij de
groepsindeling later in het jaar doen.
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Ook zijn er scholen die al vroeg in het jaar aangeven dat zij maar een beperkt aantal leerlingen voor
de brugklas inschrijven.
In andere grote steden wordt er geloot voor de plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs.
Dat is in Almere niet het geval.

5. Mededelingen van Marion van de administratie
We hebben een zilveren (trouw) ring gevonden met een datum erin gegraveerd. De datum zal bekend zijn
bij de eigenaar. Bent u uw trouwring kwijt, dan kunt u bij Marion de ring
weer ophalen.

Op de tweede ring (tussen het IB-kantoor en het overlegkantoor) staat een
boekenkast die bedoeld is voor ouders van kinderen van de Egelantier.
De leerlingen van de Leerlingenraad hebben het initiatief voor een
boekenkast genomen. U mag de boeken en tijdschriften die in deze kast
staan lenen voor uw kinderen. Als u de boeken en/of tijdschriften uit heeft,
dan graag weer terugzetten in deze kast.
De boekenkast kan nog wat aanvulling gebruiken, dus als u boeken thuis
heeft liggen en een ander er een plezier mee wilt doen, dan kunt u deze inleveren bij Marion van de
administratie. Veel leesplezier!
Marion

6. Bezoek van de landmacht in de groepen 8
We hebben op 9 mei 2017 een bezoek gehad van de landmacht. We hadden 4 mensen die bij de landmacht
werken in de klas er was een sergeant een chauffeur en een schutter en tot slot een pionier. De mensen
reden in het pantserwagen genaamd CV-90. Ze hielden een presentatie over het beroep dat ze doen. Ze
vertelden dat er verschillende militaire diensten zijn zoals: de landmacht, de luchtmacht, de marine en de
marechaussee. Het was heel leerzaam en leuk. We mochten buiten ook zelf iets doen. We werden in drie
groepen ingedeeld. Groep nummer 1 ging als eerst sporten omdat je fit moet zijn wil je bij de landmacht
komen, daarna gingen we naar een militair die uitleg gaf over wat ze eten als ze uitgezonden werden. Ook
mochten we in de auto kijken. Toen ging de groep naar uitleg over de uitrusting van de landmacht. En dat
mochten we ook aan. Dit allemaal bij elkaar maakte voor ons een super leuke ochtend.

Groetjes, groep 8B
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7. Nieuws van Tierelier
Welkom: Wij zijn heel blij met Daley Cabenda dat hij bij ons komt spelen.

Thema Kleding “ dat wil ik aan”
Wij zijn inmiddels al een paar weken verder met thema kleding. Elke dagdeel praten en benoemen wij met
de kinderen de kleding die zij aan hebben. De jas leren aantrekken hoort daar ook bij.
De volgorde die wij aanleren is :
- de jas op de grond met de kraag naar je toe
- de binnenkant van de jas naar boven
- de handen in de mouwen steken
- de handen in de lucht
Trots zijn de peuters als zij hun eigen jas kunnen aantrekken .
Boeken worden voorgelezen, de praatplaat over de winkel wordt erbij gehaald en onze kleding en
schoenenwinkel is een groot succes. De winkel wordt bijna leeggekocht en de kassa blijft rinkelen. Alle
ouders van wie wij spullen mogen lenen voor de winkel bedanken wij hartelijk. Ook dank voor de hulp van de
OC.
Als ouderactiviteit hebben de ouders met hun peuter een kledingstuk ( t-shirt en/of rok) geschilderd. Alle
geschilderde kledingstukken hangen in de groep en wat zijn ze allemaal stuk voor stuk heel erg mooi
geworden…onze complimentjes naar alle kinderen en ouders 

Nieuw thema “mensen, ik en jij”
Ons volgende thema wordt “mensen, ik en jij”. Wij willen alle ouders alvast vragen om een foto van uw
peuter e/o een gezinsfoto mee te nemen. Wij willen een fotomuur maken en de foto’s zullen individueel
besproken worden en na het thema krijgt u het terug. Hebt u er bezwaar tegen dat de foto van uw peuter
aan de muur hangt, geef dat aan ons door. Daar wordt zeker rekening mee gehouden. De themabrief volgt.

VVE thuis op verzoek van Carla Koch
De geplande VVE thuis was op 20 juni . De definitieve datum tevens laatste keer van dit schooljaar is
dinsdag 4 juli om 13.00 uur in de BSO ruimte.

Toetsen
In juni worden alle 3 jarigen getoetst op Taal en Rekenen. Na de toets periode worden de toets score met de
ouders besproken en voor de bijna 4 jarige peuters wordt het tevens het eindgesprek inclusief de
peuterestafette.
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De fotograaf
Wij hebben een fotograaf gevonden die bereid is om foto’s te maken. Hierover hoort u nog van ons.
Yuli en Sandra
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