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Agenda
29 april
3 mei
17 mei
24 mei
26 mei

Eindtoets groep 8
Start meivakantie
Weer naar school!
Tweede pinksterdag
Volgende Merlepost

Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij alweer de Merlepost van april, in de week voor de meivakantie. Ook in een lang schooljaar als dit jaar,
houdt dat in dat we alweer driekwart van het schooljaar achter de rug hebben. Voor de laatste periode tot de
zomervakantie, hopen we al steeds meer perspectief te hebben naar een nieuw schooljaar wat zonder al teveel
beperkingen van start kan gaan.
Op de achtergrond zijn we natuurlijk al flink aan de slag met het komende schooljaar. Zo hebben we het
afgelopen maandag op de studiedag gehad over de formatie, de groepsanalyses van de resultaten en het
welbevinden van de kinderen en over de teamontwikkeling.
Voor nu wil ik u een ontzettend fijne meivakantie wensen!
Met vriendelijke groet,
Pieter van der Aa
Interim directeur basisschool Merlebos
Verkeersveiligheid rondom school
Vanuit de straten rondom school heb ik een aantal signalen ontvangen over de verkeersveiligheid op de haal- en
brengmomenten van de kinderen. Ik heb het sindsdien ook regelmatig in de gaten gehouden en het is inderdaad
goed om daar via deze weg (nogmaals) aandacht aan te besteden.
Het gaat vooral over het verkeer in De Kuiper. Hier wordt niet altijd gebruik gemaakt van de aangegeven
parkeervakken en daardoor is de overzichtelijkheid in de straat op de haal- en brengmomenten maar minimaal.
Daardoor is het voor fietsers en voetgangers niet altijd veilig om hier gebruik van te maken. Daarnaast wordt er
ook met enige regelmaat harder gereden dan de toegestane 30km/uur.
Graag wil ik u erop attenderen dat er bij de Pompenmaker voldoende parkeergelegenheid is om uw kinderen
met de auto te halen en brengen. En ik wil u hierbij aangeven dat ik ook contact heb opgenomen met de
gemeente om op deze momenten mee toezicht te houden op de verkeersveiligheid in de wijk.

Eindtoets groep 8
Sinds 2015 zijn alle basisscholen verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8.
Scholen mogen zelf een keuze maken voor een eindtoets.
Merlebos kiest voor het 3e jaar voor ROUTE 8.
De ROUTE 8 toets is een digitale toets en een adaptieve toets. Dit houdt in dat het niveau van de toets zich
automatisch aanpast aan het niveau van het kind.
Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route van vragen.
Op donderdag 29 april maakt groep 8 de toets.
Het advies voor volgend jaar hebben alle kinderen al in maart ontvangen. Ons doel? Minimaal scoren op het
advies dat de kinderen kregen.
Zet hem op jongens en meiden van groep 8. Wij weten al dat jullie het kunnen!
Stunt groep 8
Onze stunt is ontstaan in 1996. Aan het einde van de basisschoolperiode willen wij iets ondernemen met de
kinderen wat ze hun hele leven niet meer vergeten.
Langzamerhand is de Stunt uitgegroeid tot een dag die in het teken staat van cultuur en/ of oorlog.
Cultuur, omdat wij een katholieke school zijn en cultuur een breed maatschappelijk gebeuren is.
Oorlog, omdat wij vinden dat wat er toen gebeurd is, nooit vergeten mag worden en de jeugd er voor moet
zorgen dat de geschiedenis doorgegeven wordt.
De naam ‘Stunt’ is ontstaan doordat deze dag een flinke inspanning van de kinderen vraagt! Zo gaan we een
flink stuk fietsen of wandelen!
Daarnaast proberen we ook een ontspannend onderdeel in te bouwen.
De kosten van zo’n dag worden door de kinderen zelf bij elkaar gesprokkeld.
En daar ligt dit jaar een uitdaging.
Andere jaren bezorgden de kinderen een flink aantal flyers (denk aan de Kraaienkrant, De Heezer Komedie etc.)
en dat leverde al een mooi start bedrag op. Helaas vervallen deze inkomsten dit jaar.
We zullen dus op een andere manier aan ons geld moeten komen. Maar wij zijn groep 8, dus dat gaat ons
lukken! Hoe precies? Dat hoort u binnenkort en we hopen van harte dat u ons dan wilt sponsoren/steunen.
Wanneer de Stunt precies zal zijn, dat weten we nog niet. Maar het schooljaar is nog lang. We houden u op de
hoogte!
Gevonden voorwerpen
Al enige tijd liggen er enkele gevonden voorwerpen op tafel bij de hoofdingang. Omdat de papa’s en mama’s
niet meer in school komen blijven deze voor een groot deel liggen. Zo af en toe zien wij wat kinderen tussen de
voorwerpen snuffelen om te zien of er iets van hen tussen ligt, maar dit geldt niet voor iedereen! Misschien ligt
er iets herkenbaars tussen op de bijgevoegde foto?

Wist je dat…
Meneer Frans en juf Nikie een topteam zijn samen?
Zij al meerdere projecten op het schoolplein tot
een succes hebben gebracht?
- Hun laatste project te bewonderen is tegen onze
‘kleuter-berging’? Mooi hè?!
- Wij erg blij zijn met alle ouderhulp die we altijd
krijgen?
- We enthousiast worden van ouders die ons zelfs
op afstand nog willen helpen?
- Deze hulp zich bijvoorbeeld uit in het versieren
van de school?
- Wij iedereen willen bedanken voor alle hulp die
we ontvangen?
- In het bijzonder de ouders die het mogelijk
hebben gemaakt dat we prachtige banners hebben
gekregen om de aula in verschillend thema’s aan te kleden!
- Bedankt bedankt bedankt!
-

In groep 1-2B:

Stan

Tot en met het verschijnen van de volgende Merlepost zijn jarig:
In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 5:
In groep 6/7:
In groep 7:
In groep 8:

Ize, Rik, Yara, Lucy, Sam
Djorn, Jens
Julian, Amber
Ties, Fleur, Julia, Mats, Jayden
Finn, Juul, Djimmy
Sem, Djaro, Jip, Guus
Joris, Bregje, Demi,
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