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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verjaardagen
24 april
26 april
3 mei
7 mei
10 mei
15 mei
16 mei
19 mei

Valerie Molenkamp
Pascal Pieterman
Stef Mihl
Sanne Timans
Wessel Slob
Marianne Molenkamp
Vincent Koenes
Boris Smit

Nieuwe leerlingen
Vanaf 24 april is Valerie Molenkamp bij ons op school; vanaf 26 april is Pascal Pieterman bij ons op
school. We hopen dat Valerie en Pascal een leuke tijd hebben op Nijenstein!
Kort nieuws
- Bevrijdingsdag 5 mei zijn de leerlingen vrij.
Cito eindtoets
Onze school heeft de digitale eindtoets
afgenomen op 2, 3 en 4 mei. De Centrale
Eindtoets is bedoeld om te kijken wat een
leerling in 8 jaar heeft geleerd. Daarnaast is het
een hulpmiddel om te bepalen of het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed
op elkaar aansluiten. Alle kinderen hebben voor
1 maart een advies VO gekregen van de
leerkracht. N.a.v. de Centrale Eindtoets kan de leerkracht het advies heroverwegen. Indien dat het
geval is, zal de leerkracht contact opnemen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen op woensdag 10 mei de leerlingrapportages van de Centrale
Eindtoets online beschikbaar zijn. De scholen van Lauwers & Eems hebben met elkaar afgesproken
om de online versie van deze uitslag dan ook op deze dag in een gesloten envelop mee te geven.
Omdat de leerlingen op schoolkamp zijn, krijgt u als de rapportages beschikbaar zijn de uitslag per

mail toegestuurd. De officiële rapportageformulieren van de Centrale Eindtoets volgt op een later
moment.
Indien de leerkracht het advies heroverweegt, zal de leerkracht op korte termijn contact opnemen.
Mocht u als ouder of leerling vragen hebben over de Centrale Eindtoets, vragen we u een afspraak te
maken met de leerkracht. Aangezien de resultaten op dezelfde dag van beschikbaarheid worden
meegegeven, hebben de leerkrachten tijd nodig om de resultaten te analyseren en te interpreteren.
We verzoeken hier rekening mee te houden.
Zie voor meer informatie: https://www.centraleeindtoetspo.nl/

Schoolreis
De schoolreisdata en de bestemmingen zijn bekend!
Groep 1/2:
Gaat met de bus naar het Sprookjeshof in Zuidlaren op dinsdag 27
juni.
Vertrek: half negen op school, 9 uur vertrek
Terug: 15.15 uur op school
Groep 3 t/m 6:
Gaat met de bus naar de natuurschool in Lauwersoog op maandag 3
juli.
Vertrek: 8.30 uur op school, 8.45 uur vertrek
Terug: 16.30 uur op school
Groep 7/8:
Gaat van woensdag 10 t/m 12 mei met auto’s op schoolkamp naar Drouwenerveen
Vertrek: woensdag half 9 op school, 9 uur weg
Terug: Vrijdag 14.30 uur op school
Er volgt nog meer informatie over wat ze mee moeten nemen e.d.
Kinderen en ICT - Redactie ICT-werkgroep L&E
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Snel, sneller, snelst…
De technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Al eerder hebben we geschreven over het
belang van wijs om leren gaan met alles wat de technologie ons biedt.
Denkt u aan: “augmented reality” (dec. 2016) ” internet of toys” (februari 2017) , “ mediadiamant ”
(maart 2017).
We stappen dit keer heel even in de wonderlijke wereld van de technologie, de wereld waarin en
waarmee onze kinderen groot worden, gewoon als voorbeeld van wat er achter de schermen nu al
gebeurt:
Dit slimme verband moet het genezen van een wond
inzichtelijk gaan maken.
De Britse Swansea University wil binnen een jaar een
test kunnen doen met verband dat via sensors in de
gaten houdt hoe de wond onder het verband geneest
en die informatie vervolgens doorstuurt via een (5g)
netwerk. Dat moet onnodig verwisselen van verband

verminderen.
Het 3D-geprint verband moet bovendien verbinding maken met een telefoon om gegevens door te
sturen over de lichamelijke gesteldheid en activiteit van een patiënt, aldus een professor van de
Swansea University tegen de BBC.
Bron: https://tweakers.net
Sensoren, 5G, 3D : voor ons nu nog begrippen van ooit, voor onze kinderen zullen het straks
begrippen van nu zijn…………
Om alvast rekening mee te houden
- Dinsdag 18 juli is het midzomerfeest. Dit betekent dat de kinderen om 12 uur vrij zijn, maar we
verwachten u en de kinderen tegen de avond weer op school om samen het midzomerfeest te
vieren!
- Donderdag 20 juli is ’s avonds de musical van groep 7/8 in het Klockhoes. De kinderen van school
kijken ’s ochtends naar de generale repetitie.

