Trefwoord.
Waar word jij enthousiast van? Daar gaan we het over hebben. Uit de bijbel vertellen we het verhaal
van Pinksteren. Ook gaan we op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en
vertellen we over Daniel.
Rapportgesprekken
In de week van 24 juni wordt u uitgenodigd door de leerkracht van uw kind om het rapport te
bespreken.
Resultaten IEP-eindtoets groep 8
Op 16 en 17 april hebben de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt en de score daarvan
hebben wij inmiddels binnen. Wij hebben een score van 84.4 en het landelijk gemiddelde is 81.8. De
kinderen hebben dus hartstikke goed gedaan en we zijn als school enorm trots op dit fantastische
resultaat.
Maar ook hebben we de kinderen vaak genoeg verteld dat deze eindtoets niet laat zien wat ieder
kind zo speciaal en uniek maakt!
De toets laat bijvoorbeeld niet zien dat je andere kinderen kunt helpen als dat nodig is. Deze toets
laat niet zien dat je beter voor jezelf hebt leren opkomen. De toets laat niet zien hoe creatief,
sportief, muzikaal en enthousiast je bent. En de toets laat ons ook niet zien hoe grappig, zorgzaam,
behulpzaam en attent je bent.
De resultaten van de toets zeggen ons wel iets. Maar zeker niet alles!
Ze hebben laten zien wat ze konden en daar mogen ze enorm trots op zijn en onthoudt: er zijn vele
manieren om een slim en goed mens te zijn.
Buitenspeeldag

Reservekleren
We willen graag wat kleren op school zodat de kinderen dat even kunnen lenen wanneer ze een
ongelukje hebben. We zijn helemaal door de broeken heen. Heeft u misschien nog wat broeken die
uw kind niet meer past en die we mogen hebben op school?
Vooral in de groepen 1 en 2 zijn we daar blij mee.

DE WIJK DE WERELD
Vorig jaar vond de eerste en volledig uitverkochte editie van De Wijk De Wereld plaats. Bewoners
van Selwerd en Paddepoel namen met veel succes de Stadsschouwburg over. In juni wordt het
theater een week lang het huis van de wijkbewoners van de Korrewegwijk en De Hoogte. Ga mee op
ontdekkingsreis door de Stadsschouwburg en maak kennis met de verhalen van Sarah, Tjomme, Lies,
Johann en vele anderen. In de vorm van toneel, muziek, dans en alles daar tussenin komt de wijk
met al haar smaken, geuren en kleuren tot leven. Wie zijn al die mensen, dag in dag uit onderweg op
die drukke Korreweg? Waar gaan ze naartoe en waar komen ze thuis? En welke verhalen leven er
een stukje verderop achter de mooiste poort van Groningen, de Cortinghpoort, daar in De Hoogte?
Waar dromen de spelende kinderen in speeltuin D.I.B. van en welke slaapliedjes zingen hun moeders
voor ze als ze naar bed gaan? Van wie is die heerlijke roti in het Floreshuis? En hoe komt die
beroemde eierbal van cafetaria De Koning toch zo verdraaid lekker...
Ontdek het op 13, 14 of 15 juni in de Stadsschouwburg. Ga tijdens de voorstelling mee op reis door
het hele theater, dat omgebouwd is tot het decor van de verhalen uit de wijk. Van de orkestbak tot
de foyer, van de kleedkamers tot het grote podium: overal ontmoet je je buren en mede-stadjers en
maak je bijzondere verhalen mee uit de wijk. De scènes worden gespeeld door de wijkbewoners die
ze samen met theatermakers en muzikanten van De Wijk De Wereld maakten: Mohamed Yusuf Boss,
ZUHAUSE, Rosa da Silva, Remko Wind, Lotte Lohrengel en Philipp Cahrpit. 13 juni, 20.15 uur (tryout), 14 juni, 20.15 uur (première), 15 juni, 14.30 uur & 20.15 uur € 12,50 | € 10,- voor bewoners
Korrewegwijk en De Hoogte (try-out € 10,- | € 7,50) Stadsschouwburg Groningen
www.dewijkdewereld.nl | www.spotgroningen.nl
Vergoeding laptop scholieren uit minima-gezinnen aanvragen
Hebt u een minimum inkomen? En woont u in de gemeente Groningen? En gaat uw kind voor het
eerst naar vmbo, havo of vwo (brugklas)? Dan kunt u voor uw kind met geld van de gemeente een
laptop kopen.
Let op! U kunt de vergoeding voor een laptop elk jaar tussen 1 september en 1 december aanvragen.
Lees eerst de voorwaarden:
- U hebt een minimum inkomen.
- U woont in de gemeente Groningen.
- Uw kind gaat voor het eerst naar de brugklas van een vmbo, havo of vwo.
- Uw kind voor wie u de vergoeding aanvraagt is ingeschreven op uw adres.
DigiD en e-mailadres
U kunt een laptopregeling snel en gemakkelijk online aanvragen. U hebt hiervoor wel een DigiD
nodig. Ook hebt u een e-mailadres nodig.
Ga naar de website: https://gemeente.groningen.nl/vergoeding-laptop-scholieren-uit-minimagezinnen-aanvragen
Hebt u hierbij hulp nodig, kom gerust langs of maak een afspraak met onze brugfunctionaris Simone
Smit.

Margedagen, kinderen groep 1 t/m 8 vrij:
11 juni 2019

17 juni 2019

12 juli 2019

Vakantierooster 2018 – 2019 voor ouders en kinderen
Zomervakantie

13 juli tot en met 25 augustus 2019

Vrije dagen:
10 juni

Tweede Pinksterdag

