Ma.
Wo.
Do.
Wk 15
Di.
Wo.
Vr.
Za.
Wk 16
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Ma.
Ma.
Do.
Vr.

2 april
4 april
5 april
9-13 apr
10 april
11 april
13 april
14 april
17-19 apr
17 april
18 april
19 april
20 april
7 mei
7 mei
10 mei
11 mei

Tweede Paasdag
Schoolvoetbaltoernooi meisjes
Theoretisch Verkeersexamen
Kijkochtenden (op afspraak)
GGD-verpleegkundige
Schoolvoetbaltoernooi jongens
Buro Halt, gastles over jeugdcriminaliteit
E.H. Communie, Dominicuskerk
Kijkochtenden (op afspraak)
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Centrale Eindtoets
Koningsspelen
Vakantie van 23 april t/m 4 mei
Start Hoofdluiscontroles
GGD-arts
Hemelvaart
vrij

vrij
Vanaf 14.30 u.
Gr. 7
Unit 3
-op afspraakVanaf 14.30 u.
Gr. 8
16.30 u.
Unit 1 & 2
Gr. 8
Gr. 8
Gr. 8
8.30-13.00 u.
Alle units
-op afspraakvrij
Alle units

Oproepjes we zoeken:
 Leesouders die samen met de kinderen van unit 1 gaan lezen van 8.40-9.10 u. op
dinsdag, donderdag en vrijdag (of één van deze dagen). Na afloop is er koffie/thee.
Opgeven bij juf Natasha (natasha.deboer@skor-scholen.nl).
 Ouders die willen meedenken en meepraten. Binnenkort is er weer een overleg
met de klankbordgroep. Hiervoor nodigen wij u van harte uit! Wij willen graag
met u in gesprek over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rondom school en het
unitonderwijs. Heeft u interesse stuur dan een mailtje naar MR@rkbs-debataaf.nl.
 Hulpouders bij de Koningsspelen op 20 april. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!
Geef u op bij de leerkracht, of mail naar: lianne.kapellen@skor-scholen.nl.

Grote betrokkenheid van de kinderen tijdens de lessen van IPC
Unit 1: Van A naar B (vervoer) De speelhoek van unit 1 is omgebouwd tot
treinstation. De kinderen gaan op reis en checken in met de OV-pasjes.
Losse kaartjes worden betaald met geld. In de gang worden verschillende
stations aangegeven.
Unit 2: Red de wereld Tropische planten worden bestudeerd
en tropisch fruit wordt geproefd, nadat de kinderen uit unit 2
eerst de omgeving van de school hebben schoongemaakt. De
wereld wordt een stukje beter gemaakt door de deelname aan de E-Waste
Race. Oude elektrische aparaten werden overal vandaan gehaald en
ingevoerd in het administratiesysteem. Er zijn prachtige opstellen over geschreven.
Unit 3: Een leven lang fit De hartslag wordt gemeten tijdens de gymlessen van unit 3
nadat allerlei conditie-oefeningen zijn gedaan. Er wordt overlegd over wat
er allemaal bij komt kijken als je een sportdag organiseert. Aandachtig
luisteren de kinderen naar de gastlessen die worden verzorgd door
Buurtzorg Jong (over geestelijk fit voelen), een diëtiste (over gezond
voedingspatroon), maar ook door 2 kinderen uit unit 3-gr 8 (over boulimia
en anorexia).
Zo maar een greep uit de activiteiten van de drie thema’s in de 3 units waarbij de
kinderen onderzoekend bezig zijn. Het is telkens weer mooi om te zien hoe betrokken
en actief de kinderen aan de opdrachten werken.
Overigens, dank aan alle ouders die mee hebben geholpen bij de IPC-activiteiten en
het ophalen van de oude elektrische aparaten. We hopen natuurlijk dat de kinderen
van unit 2 (gr 6) voldoende punten verzameld hebben en als winnaars van de E-Waste
Race een dagje naar Nemo mogen.
Vriendelijke groeten, Paul Beumer –directeur rkbs De BataafAfscheid juf Marja
Per 1 mei gaat juf Marja (unit 3, gr 7) werken op een basisschool in Tricht, haar
woonplaats. Marja is ruim 1½ jaar werkzaam geweest op De Bataaf. We vinden het
jammer dat Marja vertrekt, maar wensen haar veel succes op haar nieuwe school.
De laatste 9 weken zal meneer Robert-Jan haar taken op de donderdag en vrijdag
overnemen.
Vastenactie
Tijdens de paasviering hebben we de opbrengst van de vastenactie aan
Stichting Heartbeat overhandigd. Er zijn de afgelopen weken heel wat
statiegeldflessen ingezameld. Het uiteindelijke bedrag is € 170,-.
Hartelijk dank aan iedereen die mee heeft geholpen met het inzamelen
van een heleboel flessen!

Dr. Hoogenboomschoolvoetbaltoernooi
Onze jongens en meisjes uit gr. 7 & 8 zijn al intensief aan het
trainen voor het Dr. Hoogenboomschoolvoetbaltoernooi.
Beide teams worden gecoacht door 3 enthousiaste vaders uit
groep 8, waarvoor hartelijk dank! Het toernooi wordt op de
velden van Theole, Groenendaallaan 10, gespeeld.
De wedstrijden van de meisjes worden op woensdag 4 april
gehouden en de jongens spelen op woensdag 11 april. We wensen onze ‘teams’ veel
succes!!!
Verkeersexamen gr. 7
Op donderdag 5 april maken de kinderen van gr. 7 het
VVN theoretisch Verkeersexamen. Op school wordt al veel
geoefend. Thuis kan dat ook. Op http://examen.vvn.nl/
staan 3 oefenexamens. We wensen de kinderen veel succes!
Kijkochtenden in week 15 en 16 (i.p.v. 9 april)
Bent u benieuwd hoe er op De Bataaf wordt lesgegeven? U krijgt de mogelijkheid om in
de unit van uw kind te kijken. ‘s Ochtends wordt het normale programma gedraaid.
De kijkochtenden in unit 3 (gr 7 & 8) vinden plaats in week 15: 9 t/m 13 april.
De kijkochtenden in unit 1 en unit 2 vinden plaats in week 16: 17, 18 en 19 april.
Let op: Aanmelden voor deze kijkochtend kan via de mail. Gebruik hiervoor het
mailadres van de leerkracht van uw kind.
Centrale Eindtoets groep 8
Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken.
De Bataaf heeft gekozen voor de centrale eindtoets van Cito.
De centrale eindtoets toetst wat de kinderen in de afgelopen 8 jaar
hebben geleerd op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. De afname van de
centrale eindtoets is op 17, 18 en 19 april. De resultaten ontvangen we 4 weken nadat
de centrale eindtoets is gemaakt.
Koningsspelen 2018
De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 20 april 2018 van
8.30-13.00 uur. De kinderen van unit 1 vieren de Koningsspelen op school, terwijl de
kinderen van unit 2 en 3 op het veld van de korfbalvereniging de Koningsspelen vieren.
Let u op de aangepaste schooltijd, de eindtijd is 13.00 uur! Mocht u echt niet in de
gelegenheid zijn uw kind(eren) op te halen geef dit dan door aan de leerkracht, uw kind
kan dan tot 14.00 uur opgevangen worden.
Het programma ziet er als volgt uit:

Koningsspelen 2018 april 2018 (vervolg)
Unit 1:
•

De kinderen worden tussen 8.30 u en 9.00 u op school verwacht.
Om 9.00 u. gaan we beginnen.

•

De kinderen kunnen tussen 12.30 u. en 13.00 u. opgehaald worden.

•

De kinderen hoeven geen tussendoortje (snoep) mee te nemen.

•

Ze moeten wel een lunchpakketje meenemen en zorgen voor voldoende drinken.

•

Kinderen met een allergie nemen hun eigen tussendoortje en lunch mee.

Unit 2 & 3:
•

De kinderen worden vanaf 8.30 u. op het sportveld van de korfbalvereniging,
Beethovenstraat 18, verwacht. Om 8.45 u. gaan we beginnen.

•

De eindtijd van de Koningsspelen is 13.00 u. (denkt u aan evt BSO?).

•

De kinderen hoeven geen tussendoortje (snoep) mee te nemen.

•

Ze moeten wel een lunchpakketje meenemen en zorgen voor voldoende drinken.

•

Kinderen met een allergie nemen hun eigen tussendoortje en lunch mee.

•

De kinderen nemen ook een vuilniszak mee om op te zitten tijdens de picknick.
Mocht het vanwege weersomstandigheden niet doorgaan dan worden de kinderen
gewoon op school verwacht, dit hoort u de dag van te voren per mail.

