
Maandinfo mei 2017 
 
 

24-4  t/m 5-5 meivakantie  
18  ouderbedankavond 
18  atletiekdag groep 8 
15  bezoek kinderboerderij klas Marloes/Rosanne 
25-26  Hemelvaart 
29-5 t/m 1-6 avondvierdaagse  
 

Gewijzigde datum ouderbedankavond – 18 mei 
De ouderbedankavond van woensdag 24 mei wordt verplaatst naar donderdag 18 
mei. Helaas moeten we de datum veranderen omdat de activiteit die we gaan 
doen alleen beschikbaar is op donderdag. 
Ook dit jaar hopen wij weer veel ouders, die zich structureel inzetten voor de school, 
te mogen ontvangen. Daarmee bedoelen we de overzetouders, klassenouders, 
luizenouders, overblijfouders, lees- en rekenouders, techniekouders en de oc- en mr 
leden. 
U kunt zich voor deze avond opgeven bij Willeke. We hopen op een grote opkomst. 
De avond begint om 19:30 uur op school met koffie en gebak, dan volgt er een 
activiteit. De eindtijd is 22:30 uur. 
 
Atletiekdag groep 8 – 18 mei 
A.V. Pijnenburg organiseert voor alle achtstegroepers van Soest deze sportdag. Op 
het programma staan o.a. verspringen, kogelstoten, een hindernisbaan en 
estafettes. 
De kinderen worden om 8:30 uur bij A.V. Pijnenburg verwacht en zijn om ongeveer 
15:15 uur klaar. Om als school mee te kunnen doen, dienen wij ervoor te zorgen dat 
twee ouders assisteren. Als u wilt helpen, kunt u zich melden bij Margot. 

Bezoek Kinderboerderij onderbouwgroep 
De kinderen ervaren door te kijken, te luisteren, te ruiken, te voelen, welke 
verschillende dieren bij de Kinderboerderij horen. Zij benoemen en herkennen de 
dieren. We richten ons op de zwangere dieren en de dieren die een jong hebben 
gekregen. 
Voor dit uitje zoeken we ouders die kunnen helpen bij het halen en brengen van de 
kinderen en die een groepje kinderen kunnen begeleiden op de boerderij. 
De intekenlijsten hangt op het prikbord bij de klas. 

Avondvierdaagse – 29 mei t/m 1 juni 
Over de inschrijving voor de avondvierdaagse ontvangt u een aparte mail. 

Pilot Snappet  
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsprogramma, dat al op meer dan 1000 
scholen werkt. Ook wij als school zijn zeer geïnteresseerd in dit programma en 
daarom hebben wij ons aangemeld voor een pilot.  
 
Snappet heeft volgens ons een toegevoegde voor het gepersonaliseerd leren van 
ons onderwijssysteem, omdat het adaptief werkt. Bij rekenen bijvoorbeeld, geeft 
Snappet direct feedback aan de leerling hoe hij/zij de oefening heeft gemaakt. 



Wanneer het kind nog veel fouten maakt en meer oefening nodig heeft, levert het 
programma automatisch meer oefenstof. Bij een leerling die weinig fouten maakt, 
volgen moeilijkere opgaven. Ook geeft het programma veel mogelijkheden en 
ruimte om aan leerlijnen te werken en het Montessori materiaal te integreren.  
Tijdens het werken kan de leerkracht direct zien welke leerling nog een extra 
instructie nodig heeft. De leerkracht is minder tijd kwijt aan het nakijken en kan die 
tijd besteden aan de voorbereiding en instructie van de les.  
In de klas betekent het dat ieder kind, na een (groeps)instructie door de leerkracht, 
op zijn eigen tablet werkt en de oefeningen hierop maakt. Daarnaast wordt nog wel 
papier of een schrift gebruikt voor het uitrekenen van een som of het maken van 
een dictee.  
 
Wij gaan de pilot doen met het vak rekenen in de groepen 5 en 7. De kinderen uit 
deze groepen, werken op de tablet gewoon verder met onze huidige methode 
Rekenrijk.  
De pilot zal plaatsvinden onder leiding van onze bovenschoolse ict-er, Michel de 
Boer. Hij werkt, behalve als ict-er, ook als leerkracht op een basisschool en heeft al 
jaren ervaring met dit programma.  
Ondanks de grote belangstelling voor deze pilot, hopen wij dat Snappet de 
tijdsplanning kan realiseren. We verwachten te starten met het programma op 16 of 
23 mei.  
Wij zijn benieuwd naar de werkwijze van Snappet en houden u op de hoogte van 
onze bevindingen.   
 
 

 

	

  


