30 mei 2022 – nummer 9
Samen vernieuwend leren

Agenda
3 jun
5 en 6 jun
7 jun
7 t/m 10 jun
19 jun
23 jun
28 jun
29 jun
29 jun
30 jun

Inloopochtend 8:30 – 9:00 uur
Pinksteren
Schoolfotograaf
Deze week LVS toetsen
Vaderdag
Studiedag, alle kinderen vrij
MR vergadering
Rapport 2
Nieuwsbrief
OR vergadering

Jarigen op onze school
Van 1 juni t/m 30 juni
3 jun

Eric gr. 1-2A

17 jun

Yara gr. 1

5 jun

Khaled gr. 4A

20 jun

Juf Linet

8 jun

Yara gr. 6-7B

21 jun

Lieke gr. 67-B

10 jun

Jens gr. 6-7B

21 jun

Julia gr. 2-3A

10 jun

Jens gr. 1-2B

21 jun

Noa gr. 1-2A

10 jun

Shashanka gr. 5

22 jun

Fréderique gr. 6-7A

12 jun

Thomas gr. 6-7B

25 jun

Olivier gr. 1-2B

12 jun

Mohamad gr. 8

26 jun

Fenna gr. 4B

12 jun

Olivia gr. 5

27 jun

Julia gr. 5

15 jun

Teun gr. 6-7B

Nieuws van de groepen
Schoolfotograaf
Foto Koch komt dinsdag 7 juni de schoolfoto’s maken.
Naast de individuele portretfoto’s worden er ook broer/zus foto’s gemaakt van de kinderen die op de
Wentelwiek zitten, ook de kinderen die bij Korein zitten doen mee. De groepsfoto wordt ook weer gemaakt.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de AVG wetgeving. Dit betekent
dat Foto Koch geen gegevens van de ouders nodig heeft om de schoolfoto’s te maken.
Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de
fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden,
ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart staat uw unieke
inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.

Inloopochtenden
We vinden het heel fijn dat we u weer mogen ontvangen in de klas. Daarom hebben we besloten dat we dit
schooljaar nog 2 inloopmomenten gaan organiseren. Dan kunt u eindelijk weer een kijkje nemen in de groep van
uw kind(eren). Een inloopmoment duurt van 8:30 – 9:00 uur. De eerste is deze week al, op vrijdag 3 juni.
Mocht het op zo een korte termijn niet lukken, op woensdag 13 juli staat de andere inloopochtend gepland. We
hopen u dan te mogen begroeten.

Schoolkamp groep 8
Maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei is groep 8 op schoolkamp geweest.
We vertrokken in groepjes op de fiets op maandagochtend naar Eersel.
Daar hebben we op maandag bosspelen gedaan en in de avond een spooktocht, gruwelijk griezelen, nog wat
lekkers om bij te komen en dan naar bed.
Dinsdagochtend vertrokken we op de fiets naar Klimrijk om te klauteren in bomen.
In de middag gingen we voor eens en altijd bekijken wie nu slimmer/ beter/ sneller zijn mbv de quiz: de jongens
tegen de meisjes!!
In de avond werd de groep in groepjes onder begeleiding van ouders ergens gedropt. Gelukkig waren ze
allemaal weer op tijd terug voor wat lekkers en een goede nachtrust, want de volgende dag ruimden we alweer
op om terug te fietsen naar school. Dan was ongeveer rond de klok van 13.00u het kamp afgelopen en konden
we bijkomen tijdens Hemelvaart.
Wij hebben samen met groep 8 veel plezier gehad.

Route 8
Afgelopen dinsdag 10 mei heeft groep 8 de eindtoets Route 8 gemaakt.
De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau
van de kinderen meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een
schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald
zijn. De toets wordt via internet afgenomen en de afname neemt ongeveer één
dagdeel in beslag.

Groep 8 heeft ontzettend hard gewerkt en goed hun best gedaan. Wij zijn trots op allemaal.

Cito toetsen en rapport 2
Deze week zijn we begonnen met de CITO toetsen. Vanaf maandag 23 mei t/m vrijdag 10 juni worden de CITO
toetsen afgenomen. Mocht uw kind afwezig zijn dan bekijkt de leerkracht wanneer de toets ingehaald wordt. Op
woensdag 29 juni krijgen de kinderen het tweede én laatste rapport mee naar huis. De leerkracht bespreekt het
rapport met uw kind en daarna krijgt uw kind het rapport mee naar huis.

Studiedagen en vakantierooster schooljaar 2022 - 2023
De data van studiedagen en vakanties voor het komend schooljaar zijn al bekend. Wellicht handig om deze
alvast in uw agenda te noteren.
Studiedagen 2022 - 2023
Woensdag 19 oktober

Studiedag

Dinsdag 6 december

Studiedag

Maandag 27 februari

Studiedag

Vrijdag 7 april

Studiedag

Vrijdag 7 juli

Studiedag

Vakantierooster 2022 - 2023
Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023 (valt in meivakantie)

Meivakantie

24 april t/m 05 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Nieuws van de OR
Ouderraad Mysterieuze Activiteit
Wat een geweldige middag hebben we gehad op vrijdag 13 mei! Met zo’n 130 kinderen, begeleiders en vossen
hebben we gezocht naar het best passende beroep voor B. Oef en Z. Oef…
De kinderen zijn onder andere een fotograaf, glazenwasser, pizzabezorger, postbezorger en nog vele andere
beroepen tegengekomen. Maar het ultieme beroep was: Uitvinder!
Gezamenlijk hebben we gekeken hoe B. Oef en Z. Oef proefjes deden. Uiteindelijk ging er iets mis waardoor B.
Oef plotseling verdween met al het geld wat de kinderen vandaag verdiend hadden! B. Oef gaat met pensioen
op een zonnig oord! Gelukkig voor ons vertelde hij dat er frietjes als beloning buiten op ons wachtte. Dat
hadden we wel verdiend na deze gezellige, zonnige zoektocht!
Vossen en begeleiders; heel hartelijk bedankt voor alle hulp!! We hebben alleen maar blije gezichten gezien. Dat
is ook mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van Jumbo Kernkwartier Nuenen en Cafetaria Van Gogh!!

Avondvierdaagse
Ondertussen is de inschrijving gesloten. Wat leuk dat er zoveel enthousiaste wandelaars zijn! We hopen op 4
mooie en gezellige avonden met elkaar. Mocht je niet als ouder met een groep meelopen tijdens de avonden
maar toch wat van het 4-daagse gevoel willen opsnuiven:
We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen met drinken uit te delen bij een post op de route.
Voor aanmeldingen of vragen, bel of stuur een berichtje naar Gwendy: + 31 6 29380446.

Nieuwe leden OR
Het schooljaar is bijna ten einde. Helaas moeten we aan het eind van dit jaar afscheid nemen van een aantal
enthousiaste leden. Zij hebben veel betekend in de ouderraad en willen graag het stokje overdragen.
Lijkt het je leuk om mee te denken en helpen tijdens de extra activiteiten op school en daarmee ook een kijkje
te nemen ‘achter de schermen’? Of heb je mogelijk een affiniteit met cijfers waarmee je de rol van
penningmeester wilt vervullen? (Maak je niet ongerust. Wij hadden hier ook geen ervaring in en zullen je hierbij
alle ondersteuning geven.) Kom dan nog naar de laatste vergadering van dit jaar op donderdag 30 juni, klamp
een van de huidige leden aan op het schoolplein, bel/app Kim (+31 6 41 45 53 89) voor aanmeldingen of vragen
of stuur een mailtje naar ordewentelwiek@eenbes.nl.
We hopen volgend jaar weer veel leuke activiteiten met school voor de kinderen te organiseren en de hulp van
ouders is daarin ontzettend waardevol!
Dus meld je vooral aan!!

Rooster verkeersbrigadiers
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Woensdag 1 jun
Donderdag 2 jun
Vrijdag 3 jun

Jaap Geurts
Fiona Jeeninga
Marijke Koopmanschap
Bas van Loon
Linda Gerichhausen

Stefania Radu
Stefania Radu
Stefania Radu
Stefania Radu
Stefania Radu

Nieuws van buiten
Oudercafé Nuenen donderdag 2 juni

