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‘Positief is leuker, niet altijd makkelijker!’

Agenda:
21 april t/m 5 mei
10 t/m 11 mei
14 t/m 17 mei
14 mei t/m 1 juni
21 mei

Participetje

Meivakantie
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Schoolproject
Pinksteren

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Chelsey. We wensen je een
gezellige tijd op de Augustinusschool!

Kidsrun
Afgelopen zondag hebben veel kinderen
van onze school sportief deelgenomen aan
de Kidsrun. Natuurlijk hebben alle
deelnemers de mooie medaille verdiend.
Ouders van de OR hebben ervoor gezorgd
dat alles goed is verlopen. Bedankt hiervoor!

Streetwise op school
Met het spannende en leerzame
verkeersprogramma Streetwise hebben
alle kinderen veel geleerd over het
huidige verkeer. In verschillende
praktijklessen is op een leuke manier
ervaring opgedaan over het gebruik van
autogordels, kinderzitjes, remweg en
reactiesnelheid.

Centrale eindtoets PO
Groep 8 heeft een spannende week achter de rug. Zij hebben hard gewerkt aan de
Eindtoets PO. Onze school heeft dit jaar deelgenomen aan de digitale versie van de
eindtoets. Dat betekent dat iedere leerling de vragen op de computer moest
beantwoorden. Deze toets is adaptief voor taal en rekenen. Het niveau wordt op
meerdere meetmomenten bepaald en aangepast op basis van de score van de
leerling over een aantal opgaven. Hierdoor is het een toegankelijke toets op maat
die uitdagend en motiverend is voor iedere leerling. Eind mei verwachten we de
uitslag.
Verkeersexamen groep 7
De afgelopen weken is groep 7 druk geweest met het verkeersexamen. Theorie,
fietscontrole, praktijkexamen alles is voorbijgekomen. Alle kinderen van groep 7
hebben een diploma ontvangen. Gefeliciteerd allemaal en dank aan de ouders die
hebben meegeholpen.

Participetje

Woensdag 11 april hebben we met ouders en het team genoten van de show
‘DAT SCHIET LEKKER OP ZO!’. We zijn geïnspireerd geraakt om deze
POSITIEVE VIBE voort te zetten.
De eerste PARTICIPETJE activiteiten staan al snel gepland. U bent van harte
uitgenodigd om samen met de kinderen te genieten van activiteiten tijdens
onze projectweek van 9 mei t/m 31 mei, met als thema ‘body’. Houdt
daarvoor de Parro-agenda in de gaten, dan kunt u zich daar aanmelden.
Enkele inspirerende positieve geluiden van ouders na de show:
‘Echt superleuk! Dit kunnen ze op mijn werk ook wel gebruiken.’
‘Leuk! Zó herkenbaar!’
‘Je weet ‘t en toch doe je ‘t!
Morgen maar ‘s anders aanpakken!’
‘Het heeft mijn ogen geopend!’

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Studiedag
29 oktober 2018
Kerstvakantie
21 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag
30 januari 2019
Studiedag
15 februari 2019
Voorjaarsvakantie
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Studiedag
27 maart 2019
Goede vrijdag
19 april 2019

Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinsteren
Studiedag
Zomervakantie

21 en 22 april 2019
23 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
9 t/m 11 juni 2019
vrijdag na de avond4daagse (datum nog onbekend)
12 juli t/m 23 augustus 2019

Gegevensbescherming en privacy
In aanloop op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
ontvangt u met deze Koerier een formulier waarmee om toestemming wordt
gevraagd voor opslag en/of gebruik van beeldmateriaal waarop uw kind
herkenbaar staat afgebeeld. Deze toestemming moeten we volgens de nieuwe
richtlijnen van de wet jaarlijks aan u vragen. Dit formulier kan per gezin
aangeleverd worden. Wij ontvangen dit formulier graag na de meivakantie weer op
school.
Avondvierdaagse
Van 14 t/m 17 mei wordt de avondvierdaagse gelopen. Veel leerlingen hebben zich
hiervoor opgegeven. De ervaring leert dat het op de laatste wandeldag nogal laat
kan worden en daarom mogen de kinderen de vrijdag erna (op 18mei) een uur later
op school komen. Moet u die dag werken? Dan kunt u uw kind ook gewoon op de
normale tijd brengen.
Krantenactie
Maandelijks wordt in de wijk Kerkelanden een krantenactie gehouden. Wist u dat de
opbrengst van deze krantenactie geheel voor onze school is? Iedere maand haalt
de ouderraad, met een vaste kern van vrijwillige ouders, voor onze school tussen de
600 en 700 euro aan papier op. Dit bedrag wordt aan de ouderbijdragen
toegevoegd om alle activiteiten zoals het schoolreisje, schoolkamp, excursies,
sportactiviteiten en festiviteiten te bekostigen. Vrijdag 27 april is weer de laatste
vrijdag van de maand. Echter in verband met de Koningsdag wordt er die dag geen
oud papier opgehaald. De ophaaldag is verschoven naar maandag 30 april.

Volgende Koerier verschijnt op 18 mei 2018

