Belangrijke data:
februari
27 februari Schoolvoorstelling groep 1-2 ‘Er was eens …. een draadje’’
maart
5 maart MR-vergadering
12 maart Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
14 maart Boomplantdag groep 7-8
16 maart Pannenkoekendag
19 maart Geledingenavond
29 maart Paasviering
30 maart Goede Vrijdag
Eindtoets 2018 groep 8
Op maandag 19 februari hebben de kinderen van groep 8 de proefeindtoets van Dia-toetsen afgelegd. Als
school hebben wij u hier al meermaals over geïnformeerd. Aangezien de toets redelijk nieuw is, hebben wij
de inhoud, structuur en afname deze dag nauwgezet gevolgd en geëvalueerd; zowel met elkaar als met de
kinderen van groep 8. Wij hebben te veel twijfels over de betrouwbaarheid van de toets, de adaptieve
werking en de opzet op dit moment. Dit heeft ons doen besluiten om –en de ouders en kinderen van groep
8 is dit al medegedeeld tijdens de adviesgesprekken- niet door te zetten met de afname van deze toets in
april. Als school zullen wij daarom dit jaar de papieren versie van de Centrale Eindtoets van Cito afnemen
gedurende 17, 18 en 19 april. Over veel aspecten van een digitale afname zijn wij en kinderen ook positief,
zoals: motivatie, (want zo’n iPad maakt ’t wel spannender), de duur van de toets, eigen tempo en de
concentratie. Wij gaan ons verder oriënteren op mogelijkheden van toetsing welke past bij De Steiger.
Daarvoor nemen we voor nu wat meer de tijd!
Nationale Voorleeswedstrijd
De leerlingen van groep 7 en groep 8 hebben meegedaan aan de voorronde van de nationale
voorleeswedstrijd van 2018. Elke uit groep 7 is de winnaar van onze school geworden.
Op woensdagmiddag 28 februari doet Elke mee aan de vervolgronde van de voorleeswedstrijd, samen met
de andere schoolkampioenen van de basisscholen uit Halderberge. Dit vindt plaats in de raadzaal van het
Gemeentehuis in Oudenbosch.
Wij wensen Elke heel veel succes toe!

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Om u alvast een beeld te geven van het vakantierooster aankomend schooljaar:
Zomervakantie 2018
Eerste schooldag 2018
Herfstvakantie 2018
Kerstvakantie 2018/2019
Voorjaarsvakantie 2019
Meivakantie 2019
Hemelvaart 2019
Tweede Pinksterdag 2019
Zomervakantie 2019

9 juli t/m 17 augustus
20 augustus
15 oktober t/m 19 oktober
24 december t/m 4 januari
4 maart t/m 8 maart (incl. 2de Paasdag)
22 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
5 juli om 12.00 uur t/m 16 augustus

Naast vrije dagen tijdens vakanties zullen de kinderen ook vrij zijn op een aantal studiedagen. Na
goedkeuring door de MR zullen deze dagen later ook gepubliceerd worden in het Steigerjournaal. Zoals u
gewend ben, zal u later dit jaar ook een kalender voor schooljaar 2018-2019 ontvangen.
Formulier overdracht PO naar VO
Een aantal ouders van groep 8 kwam vanochtend met het inschrijfformulier VO op school terug, aangezien
een aantal schoolgegevens niet duidelijk zijn. Voor de ouders van groep 8:
 Ons brinnummer is 08KF
 Als contactpersoon namens de school kunt u een van beide groepsleerkrachten invullen.

