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Nieuwsbrief mei
Meivakantie t/m 3 mei
06-05 Hoofdluiscontrole
08-05 Gastlessen Tennis groep 5-6 en groep 7-8
De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan in twee groepen op de fiets naar het tennisveld bij de
oude trimbaan. Groep 5 wordt met auto’s gebracht.
T.C. Walcheren biedt ons een gastles Tennis aan.
15-05 Juffenfeest
De juffen van de groepen 1 t/m 4 vieren samen met de kinderen hun verjaardag op dit
juffenfeest. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen, de juffen trakteren.
Hoe het feest eruit gaat zien hoort u begin mei van ons.

16-05 Sportdag groep 5 t/m 8
Samen met vier andere scholen organiseren we de sportdag West Walcheren op de velden van
Westkapelle, o.l.v. meester Wilbert.
Groep 6 t/m 8 vertrekt om 8.30 uur op de fiets vanaf school. Groep 5 wordt met auto’s
gebracht en gehaald. We zijn rond 15.30 uur terug op school, groep 5 om 15.15 uur.
Graag sportschoenen aantrekken of meenemen. Wilt u de sportkleding aanpassen aan het weer
en vooraf aan laten trekken? En graag de kinderen een lunch en drinken meegeven. De kinderen
krijgen twee keer een bekertje drinken van de organisatie.
Wilt u de fiets van uw kind vooraf controleren?
Juf Ada en juf Frederique zullen met de hulp van enkele ouders de kinderen begeleiden.
We hopen op een gezellige en sportieve dag en op goed weer! Denkt u aan de zonnebrandcrème?
Reservedatum bij slecht weer: 23 mei.
30 en 31-05 Hemelvaartsdag en vrijdag vrij
03 en 04-06 Ouderspreekuur

In week 20 ontvangt u een link naar de inschrijflijst voor het 10-minutenspreekuur.
Mededelingen:
Sofie, hartelijk welkom op de Bergpadschool. Hopelijk voel je je snel thuis in groep 1!
Juf Marleen is herstellende van haar behandelingen. Heel fijn dat het goed met haar gaat! Ze moet nog
wel rustig aan doen, haar energie is beperkt.
Marleen is van plan om het werken met de kinderen langzamerhand weer op te pakken, te beginnen met
een paar uurtjes op haar werkdagen maandag en dinsdag. In overleg met de ARBO arts breidt Marleen
haar werktijd langzamerhand uit.
Vanaf mei zal juf Lilianne weer met groep 2 gaan werken. Ze werkt met deze groep op wo. en vr, de
andere drie dagen werkt juf Jeanette met deze groep.
Groep 1 zal weer helemaal als aparte groep les krijgen van juf Herma (ma, di.) en juf Petra (wo, do, vr.)
Groep 3-4 krijgt op ma, wo, do, vr. les van juf Treinie en op di. van juf Rian. Op woensdag werkt
ondergetekende met groep 4 apart tot de gymles om 10.30 uur.
Meester Wilbert heeft met hulp van Alex Mesu de tafeltennistafel op het plein verplaatst. Dit omdat
de kale muur aan de voorkant nu gebruikt kan worden voor een tennisspel. Bedankt voor jullie werk Alex
en Wilbert.
Leuk, die mogelijkheid voor verschillende sport- en spelactiviteiten. Let wel: Mogelijkheid. Niets is
verplicht. Kinderen die liever hun eigen spel spelen hebben hier volop de gelegenheid en ruimte voor op
ons grote schoolplein.
Alle kinderen van groep 7-8 zijn geslaagd voor het praktijkdeel van het Verkeersexamen. Voor het
theoriedeel zijn 20 kinderen geslaagd. (Voor twee kinderen die nog niet zo lang in Nederland wonen was
het theoretische deel nog te moeilijk.) Allemaal van harte gefeliciteerd!!

Werken met Snappet
Snappet is een digitaal programma voor het verwerken van de lesstof. Iedere leerling werkt op ‘eigen’
tablet, waarop de lesstof gemaakt wordt na instructie van de leerkracht. Na een instapperiode past
Snappet de lesstof automatisch aan aan het niveau van het kind.
De Primas-scholen gaan vanaf het volgend schooljaar met Snappet werken in groep 7 en 8. Om te
kunnen ervaren hoe dit werkt en of dit bevalt doen we in mei-juni een pilot met groep 7 voor het vak
rekenen.
Een aantal voordelen:
- Leerlingen zien tijdens de verwerking direct of ze een opgave goed of fout hebben. Deze
directe feedback zorgt voor een effectiever leerproces.

-

Snappet past zich aan het niveau van de individuele leerling aan. Heb je moeite met de lesstof
of ben je heel goed in rekenen? Dan krijg je lesstof die is aangepast aan jou rekenniveau.
- Leerlingen kunnen zelf zien welke leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog mee moeten
oefenen, Eigenaarschap. Leerkrachten die al ervaring met Snappet hebben merken dat dit
inzicht zorgt voor extra gemotiveerde leerlingen.
- Tijdwinst, het kost minder tijd om de basisleerstof te oefenen. Hierdoor blijft er meer tijd
over voor herhaling indien nodig, of juist extra leerstof.
- In het dashboard voor leerkrachten zien zij live hoe de leerlingen de lesstof verwerken: wie
heeft extra ondersteuning nodig en wie beheerst de stof? Al tijdens de les kan de leerkracht
bijsturen als dat nodig is.
Uiteraard zullen er ook nadelen zitten aan het werken met Snappet. Ik denk hierbij bv aan de tijd die
kinderen achter een scherm doorbrengen, of aan ICT problemen waardoor het programma niet werkt.
Uit ervaringen van collega-scholen blijkt dat deze niet opwegen tegen de voordelen. We gaan het
ervaren ……..
29 Ouders hebben de oudervragenlijst ingevuld, waarvoor hartelijk dank! Volgende maand ontvangt u
een terugkoppeling van de uitkomsten. Ik kan al wel verklappen dat het gemiddelde cijfer voor de sfeer
op school uitkomt op een 8. En het gemiddelde cijfer voor leren komt uit op 8.3. Dat is een mooi
resultaat waar we als schoolteam blij mee zijn!
Annelies van Leerzem

Nu alle behandelingen achter de rug zijn wil ik iedereen bedanken voor alle lieve kaarten,
brieven, bloemen, knutsels en cadeautjes die ik de afgelopen periode van ouders, kinderen en collega’s heb
gekregen. Elke keer wanneer er een stapeltje kaarten/brieven op de mat
viel was het even feest. Het doet je zo goed als er door zoveel mensen
aan je gedacht wordt! Het is voor mij en mijn gezinnetje, een heftige
periode geweest. Gelukkig gaat het nu, beetje bij beetje, steeds beter.

Groetjes Marleen

