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Tevredenheidsonderzoek
Onlangs heeft u een link ontvangen om het Tevredenheidsonderzoek in te vullen. Tot op heden is het percentage
deelnemers nog erg laag. We willen u nogmaals vragen om deel te nemen aan dit onderzoek. We zijn benieuwd
naar uw mening. Heel erg bedankt voor uw medewerking.

Rapporten inleveren

Nog niet alle rapporten zijn terug op school. Zou u ervoor kunnen zorgen dat deze z.s.m. worden ingeleverd?

Route 8
Maandag doen alle leerlingen van groep 8 de eindtoets. Dit jaar doen
we voor het eerst de Route 8 toets. Vorig schooljaar is de eindtoets
niet door gegaan en de jaren daarvoor deden we altijd de IEP-toets.
Scholen hebben tegenwoordig de keuze uit een vijftal gecertificeerde
eindtoetsen, erkend door het ministerie.
Route 8 is een digitale toets, die de kinderen op hun chromebook maken. De toets is uniek voor elk kind; de toets past zich automatisch
aan, aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier
een eigen route van vragen.
De toets bestaat uit de onderdelen: leesvaardigheid, kijk– en luistervaardigheid, dictee, woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, getallen, verhoudingen, meten/meetkunde, verbanden en persoonlijk functioneren.
Veel succes allemaal!

Koningsdag
Dinsdag 27 april is het Koningsdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Klusjesochtend 24 april
Zaterdag 24 april is er een klusjesochtend. Wilt u komen helpen vanaf 9.30 uur, dan kunt u zich
opgeven via de mail bij juf Maaike: meulink@obsdevlinderhof.nl.

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Meivakantie 2 t/m 16 mei
Maandag 3 mei begint de meivakantie. Alle kinderen zijn
dan twee weken vrij. We wensen iedereen een heel fijne
vakantie en zien elkaar terug op maandag 17 mei.

Onder voorbehoud van typefouten.

Koningsspelen vrijdag 23 april
Wat een feest! Het was vandaag een heel gezellige dag op De Vlinderhof. Iedere
groep heeft zich prima vermaakt tijdens de koningsspelen. De juffen hadden voor
een mooi programma gezorgd met allerlei activiteiten. We bedanken de OWG de
overheerlijke traktatie en de Gemeente Coevorden voor het lekkere fruit!

