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Dubbele Tempel-info
Voor u ligt een dubbele Tempel-info. Vanwege
de vele vrije dagen in april en mei , passen de
bijzonderheden in één nieuwsbrief.
Nieuwe website: deze gaat in april/mei “live”.
Groot project over de lente
Begin maart zijn we gestart met een groot
project over de lente. In de jaarlijkse projectperiode werkt de hele school gelijktijdig aan
hetzelfde thema. Er zijn lessen en activiteiten in
de klassen, maar er is ook altijd een activiteit
waarbij alle kinderen samen aan de slag gaan.
In dit project zijn dat zelfs twéé activiteiten! Op
16 maart was er de feestelijke opening van
“de week van de lentekriebels”, een week over
vriendschap en verliefdheid. Alle kinderen
hadden hiervoor iets liefs geschreven of
getekend op een kaartje. Dat kaartje werd
bevestigd aan een hartjesballon en die
ballonnen werden door de kinderen op ons
schoolplein aan elkaar uitgewisseld. Iedereen
kreeg een ballon met een lieve wens.

Een andere lente-activiteit voor alle leerlingen
en de oudste peuters van ons Spilcentrum, was
de voorjaarsschoonmaak in de schoolomgeving.
In het kader van “Nederland Schoon” trokken
de kinderen, met tasjes en werkhandschoentjes
erop uit op vrijdag 27 maart, om zwerfafval
op te ruimen. Foto’s zijn te zien tijdens de lentetentoonstelling.

TENTOONSTELLING: 15 APRIL 17.00-18.30 U
We sluiten het lente-project af met een grote
tentoonstelling op woensdag 15 april, van
17.00 tot 18.30 uur, in de hele school. Alle
ouders, broers en zussen, familieleden, buren
en alle andere geïnteresseerden zijn van harte
welkom!
Wat kunt u zien en doen op de tentoonstelling?
In de klassen kunt u zien waar de kinderen aan
gewerkt hebben in de projectperiode en wat
ze geleerd hebben. U bent uiteraard van harte
uitgenodigd in alle lokalen; alleen de
bibliotheek en vergaderruimte zijn gesloten
tijdens de tentoonstelling.
In de hal kunt u de fototentoonstelling “Ik val
op…” van Mind Mix bekijken. Deze
tentoonstelling hebben we naar de school
gehaald in het kader van de Week van de
lentekriebels. Het thema is dan ook
verliefdheid en diversiteit.
Bij het “stem-hokje” in de hal kunt u ons laten
weten wat uw mening is over een
continurooster. Wij inventariseren de meningen
van alle betrokkenen, zodat we deze kunnen
meenemen in de besluitvorming voor schooljaar
2016-2017. Volgend schooljaar zal er sowieso
nog geen continurooster zijn.
In de speelzaal is de traditionele “Piek voor de
Giek”. Onze leerlingen van groep 8 verkopen
daar lekkere zelfgemaakte hapjes en drankjes
(uiteraard niet alcoholisch). De opbrengst is
bestemd als bijdrage voor het jaarlijkse
schoolverlaterskamp in Giethoorn.
Op ons avonturenplein rondom de school is de
lente voorzichtig losgebarsten: struiken en
bomen krijgen blad en bloesem, de
waterplanten beginnen te groeien en de
elzenkatjes zijn alom aanwezig. Loop vooral
eens rond de school en geniet van ons nieuwe
natuurplein. Tijdens de tentoonstelling houden
wij geen toezicht op het plein. Spelende
kinderen zijn dan de verantwoordelijkheid van
hun ouders.
Studio 040: Tijdens de tentoonstelling en enkele
andere schoolactiviteiten maakt Studio 040
filmopnamen. Deze worden op de regionale tv
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uitgezonden en het filmpje komt ook op onze
nieuwe website te staan. Bij deze nieuwsbrief
zit een brief met toelichting.
Koningsspelen op 24 april van 8.30-13.30 uur
We starten om 8.30 uur met het koningsontbijt
in alle klassen, gevolgd door het “energielied”(+dans!). Daarna zijn er activiteiten in en
om de school. Helpt u uw kind eraan denken
dat hij/zij een eigen bordje, beker en bestek
meeneemt voor het ontbijt? Het is verder de
bedoeling dat uw kind die dag een eigen lunch
meeneemt. Alle kinderen blijven over en de
dag eindigt om 13.30 u.
Meivakantie: van 27 april t/m 8 mei
Op maandag 11 mei starten we weer tussen
8.15-8.30 uur. Onze luizenpluizers zijn er dan
ook om alle kinderhoofdjes te controleren op
hoofdluis. Alvast een fijne meivakantie gewenst!
Verkeersexamen: theorie 16-4, praktijk 13-5
Alle kinderen van groep 7 zijn op school aan
het oefenen voor het verkeersexamen. Onze tip
voor thuis: oefen samen met uw kind via
internet én met de route fietsen. De examenfietsen worden 20 april op school “gekeurd”.
Groep 8 op kamp in Giethoorn: 23-26 maart
Het kamp viel dit jaar erg vroeg in het seizoen,
maar de kinderen hebben het ook nu weer
geweldig gehad in het waterrijke Giethoorn.

Eindtoets groep 8 : 21-22 april
De eindtoetsen van alle groepen 8 in ons land
vinden plaats in april. Ook nieuw is dat scholen
voor een andere eindtoets dan Cito kunnen
kiezen. Zoals u al eerder hebt kunnen lezen,
zijn wij overgestapt op eindtoets “Route 8”.
Deze eindtoets maken de kinderen individueel
op de computer. De afname duurt 1 dag en is
adaptief: ieder kind maakt de toets in eigen
tempo en op niveau. Dat past goed bij ons
onderwijsconcept en is veel rustiger en
prettiger voor de kinderen. De eindtoets is niet
bepalend voor het middelbare schooladvies:
dat hebben de kinderen al gehad en iedereen
is ook al aangemeld op een middelbare school.
Het uitstroomprofiel groep 8: ziet er dit jaar
als volgt uit (schoolsoorten in alfabetische
volgorde, in geval b=van een gemengd advies
vermelding van het hoogste advies):
HAVO : 5 leerlingen, PRO: 1 leerling,
VMBO-B: 4 leerlingen, VMBO-K : 3 leerlingen,
VMBO-T: 12 leerlingen, VWO : 2 leerlingen.
Atletiek-sportdag: 22 mei van 8.45 – 14.15 u.
De sportdag voor groep 1 t/m 8 is dit jaar op
Atletiekbaan Hondsheuvel. Uw kind verwachten
we om 8.45 uur ter plaatse (dus niet op school!)
en om 14.15 uur kunt u uw zoon/dochter weer
ophalen op de atletiekbaan. Helpt u uw kind
denken aan een lunchpakket en extra drinken?
Vrije dagen in april en mei
Met Pasen hebben we een lang weekend vrij:
van vr. 3 april t/m ma. 6 april.
Meivakantie: ma. 27 april t/m vr. 8 mei.
Hemelvaartsvrij is op do. 14 en vr. 15 mei.
Pinksteren valt op ma. 25 mei en is dus ook vrij.

Voor de kinderen is het kamp een
onvergetelijke belevenis en een belangrijke
ervaring. Een verslag van het kamp hing tijdens
de kampdagen als deurkrant op de
schooldeuren, maar is nu verplaatst naar een
van de memoborden in het gebouw. We zijn
alle ouders die helpen met de organisatie,
uitvoering én het vervoer heen-en-weer
dankbaar dat het elk jaar weer lukt om dit te
organiseren. Onze speciale dank gaat uit naar
Heleen, naar de vader van Mika, de vader van
Isa, sport-stagiair Rick en de juffen Yolanda en
Cathy: samen de “waterleiding” (kampleiding).
Respectprotocol
De omgangsregel van april is: “Ik ben eerlijk”
en in mei staat “Ik groet anderen” centraal.

Schoolfruitproject
Drie dagen in de week krijgen de kinderen
fruit op school: op dinsdag, woensdag en
donderdag. Als er een vrije maandag in een
week valt, dan verschuift alles met 1 dag.
Met Pasen bijvoorbeeld: dan is er schoolfruit
op woensdag, donderdag en vrijdag.
MR-vergaderingen: 9 april en 18 mei
De vergaderingen zijn deels openbaar. Ze
starten om 19.30 uur in de teamruimte.
Volgende tempel-info: maandag 1 juni.
Re(d)actie
Wilt u iets weten, vragen of melden, dan kan
dat telefonisch: (040) 241 26 71,
per mail: info@bs-tempel.nl of persoonlijk
bij Ellen Reijners, directeur.
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