
Toelichting bij de maandkalender april 2019 

 
Aanwezigheid Pieter  Aanwezigheid Annie 
Donderdag 4 april  Donderdag 4 april 

Maandag 8 april  Donderdag 11 april 

Woensdag 10 april  Dinsdag 16 april 

Dinsdag 16 april 

IEP Eindtoets voor groep 8                                            

In april 2019 maken alle basisschoolleerlingen van 

groep 8 verplicht een eindtoets. Deze verplichting 

staat beschreven in het Toetsbesluit PO. In datzelfde 

toetsbesluit is vastgelegd dat basisscholen de 

mogelijkheid hebben om zelf een eindtoets te kiezen 

die past bij hun onderwijsvisie. Stichting Nije Gaast 

heeft gekozen voor de IEP eindtoets. 

Niet alleen de verplichting van een eindtoets 

basisonderwijs en de keuzevrijheid is nieuw. Ook het 

moment waarop de eindtoets wordt afgenomen is 

veranderd. De eindtoets vindt plaats in april: ná het geven van het schooladvies door de basisschool en 

het aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor staat het schooladvies dat door de basisschool 

wordt gegeven meer centraal. De eindtoets die de leerlingen in april maken, vormt daarmee een 

tweede, onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. 

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is 

bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, 

taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van de leerling te meten langs 

een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart 

worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdagmorgen 16 april en woensdagmorgen 17 april en 

duurt beide dagdelen maximaal twee uur. Als een leerling ziek is of door omstandigheden niet 

aanwezig kan zijn op de afnamedatum van de eindtoets, dan kan de IEP toets op een later moment 

gemaakt worden. De wettelijke periode om een eindtoets af te nemen valt ieder jaar tussen 15 april en 

15 mei, dus dit moet wel vóór 15 mei gebeuren. Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets.  

 

Juf Baudina begeleidt groep 8 tijdens de IEP Eindtoets. Voor groep 7 wordt andere opvang geregeld 

zodat hun lessen gewoon kunnen doorgaan. 

 

Aanwezigheid stagiaires 
Juf Ypie is een nieuw gezicht in groep 1 en 2 op dinsdag en donderdag. Zij doet de PABO verkort op 

de NHL en zal tot de zomervakantie stage lopen in de onderbouw. 

Meester Gerben Jelke is ‘verhuisd’ van groep 5-6 naar groep 7-8 en zal daar stage lopen op dinsdag, 

ook tot de zomervakantie. 

 
 

Koningsdagontbijt 

We hebben geen Koningsspelen maar wel een Koningsdagontbijt op 

vrijdagmorgen 12 april. Samen ontbijten om zo de dag goed te beginnen en 

voldoende energie te hebben om lekker te leren en te bewegen. Hoe leuk is 

dat?  

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets


Aan alle deelnemende scholen wordt het ontbijt gratis aangeboden door Jumbo Supermarkten in 

samenwerking met een aantal andere leveranciers.  

 

Het Koningsontbijt zal ook dit jaar weer bestaan uit gezonde en feestelijke producten in lijn met de 

richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.  

 

Dus… vrijdagmorgen 12 april niet of niet zo veel eten ’s morgens, omdat we gezellig met elkaar gaan 

ontbijten!  

 

 

Nije Gaast Dei  
Op donderdag 18 april zijn alle leerlingen vrij in verband met de jaarlijkse Nije Gaast Dei voor alle 

medewerkers van Nije Gaast. Deze dag staat in het teken van muziek. Alle leerkrachten volgen deze 

dag, na een muzikale inspiratiesessie, twee workshops. We hopen veel nieuwe ideeën op te doen en 

aan de hand van tips en trucs ons eigen muziekonderwijs een nieuwe impuls te geven. 

 

 
 

Goede Vrijdag, Pasen en de meivakantie 
Na de Nije Gaast Dei start op vrijdag de meivakantie met Goede Vrijdag, de dag waarop de leerlingen 

ook vrij zijn. Dit jaar hebben we twee weken meivakantie. We hopen op mooi weer, goede paasdagen 

en zien alle kinderen graag uitgerust weer terug op maandag 6 mei.  

 

 

Tips voor het oefenen van spelling met uw kind                                   

Hieronder vindt u wat tips voor het oefenen van spelling met uw 

kind.  

Oefendictees werken beter dan woorden overschrijven. Tijdens het 

overschrijven hoeven kinderen immers niet na te denken en tijdens 

een dictee wel. Daarom zou het fijn zijn als een ouder, broer, zus of 

oppas kan helpen met het huiswerk voor spelling dat in sommige 

groepen wordt meegegeven. 

 

Het is beter om op zes verschillende dagen 10 minuten te oefenen 

dan op één dag een uur. 

 

Tijdens het oefenen (dictee woorden) 

1. Lees het woord rustig voor; 

2. Kind spreekt het woord uit; 

3. Kind hakt het woord (in lettergrepen uitspreken); 

4. Kind denkt na: welke spellingsregels zijn belangrijk? 

5. Kind schrijft het antwoord op; 



6. Kind controleert: zou het goed geschreven zijn? 

7. Nakijken. Dit kan per woord, maar ook aan het eind van een dictee met meerdere woorden. 

Fout geschreven woorden drie keer aandachtig opschrijven. 

 

Andere manieren om te oefenen (woorden): 

- Wijs een woord aan op een blaadje. Laat uw kind drie seconden goed naar het woord kijken. 

Draai het blaadje om. Laat uw kind het woord opschrijven. Daarna controleren. 

- U schrijft vijf woorden uit het woordpakket op. Hierbij maakt u met opzet drie of vier foutjes. 

Uw kind schrijft de woorden over, waarbij de fouten worden verbeterd. 

 

Zorg dat uw kind succes heeft. Benoem niet alleen de fouten, maar ook de woorden die goed 

geschreven zijn. Met andere woorden: positief zijn en zorgen dat het leuk blijft! U kunt de 

regelkaarten van onze methode spelling STAAL, die u kunt vinden op onze website onder ‘voor 

leerlingen’, heel goed gebruiken om thuis te oefenen met uw kind. 

 

Stavers Feest 
De tijd vliegt en de datum van het Stavers Feest komt steeds dichterbij! Binnenkort gaan we 

inventariseren bij de ouders van groep 1-2 wie er belangstelling hebben en mee willen werken aan een 

optocht-wagen.  

 

Avond4daagse 

Op 20, 21, 22 en 23 mei wordt de jaarlijkse Avondvierdaagse gehouden. De startplaats is M.F.C. De 

Gearte, Sint Odulphusstraat 69 te Bakhuizen. De starttijd voor de 5 km is 18.00 uur, voor de 10 en de 

15 km is dat 17.30 uur. Leerlingen kunnen zich inschrijven d.m.v. het op school inleveren van het 

opgavebriefje plus de bijdrage vóór 22 april. De bijdrage voor 4 avonden is € 5,00 p.p en voor 1 

avond € 3,50 p.p. 

Opmerking: Het opgavebriefje krijgt uw kind binnenkort mee naar huis. 

 

Alvast noteren 

Maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei – meivakantie 

Zondag 5 mei - Bevrijdingsdag  

Dinsdag 7 mei – Luizencontrole 

Zondag 12 mei - Moederdag 

Woensdag 15 mei -17 mei – Kamp groep 7-8 

Maandag 20 mei - donderdag 23 mei – Avond4daagse 

                   Dinsdag 28 mei – Open les Rots & Water groep 7-8 

        Donderdag 30 mei - vrijdag 31 mei – Hemelvaart, alle leerlingen vrij 

                              

 


