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Vooraf.
Deze keer zijn er geen mededelingen vooraf.
Rooster Bijbelverhalen:
De week van 27 mei
Onderbouw:
Bovenbouw:
Johannes 20:24-29 Thomas
Johannes 20:24-29 Thomas
Handelingen 1:1-11 Hemelvaart
Handelingen 1:1-11 Hemelvaart
De week van 3 juni
Onderbouw:
Bovenbouw:
Johannes 14 en 16 Jezus vertelt
Johannes 16:5-28 Het werk v.d. Heilige
Handelingen 2:1-13 De discipelen wachten
Geest
Handelingen 2:14-47 Petrus vertelt
Handelingen 1:12-26+2:1-13 Pinksteren
Handelingen 2:14-47 Toespraak van Petrus
Wijzigen mailadres.
De TamTam, maar ook alle andere schriftelijke informatie, wordt verzonden vanuit ons
administratieprogramma ParnasSys, het is dus van belang dat daarin de juiste mailadressen zijn
opgenomen. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonsgegevens (met name
mailadressen en telefoonnummers) wilt u dit dan doorgeven aan school? Dit kan via ons mailadres:
grondtoon.hloc@cpov.nl
Schoolkorfbal.
Bij het schoolkorfbaltoernooi is het team van groep 6 derde geworden. Gefeliciteerd met deze
sportieve prestatie.
Graag bedanken we iedereen die team heeft willen trainen.
Fotograaf
Maandag aanstaande komt de schoolfotograaf. Hierover heeft u reeds informatie ontvangen.
MR
Maandag 27 mei is de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad. Wanneer u
punten die het beleid van school betreffen in wilt brengen, dan kunt u contact opnemen met de
leden van de oudergeleding of deze mailen naar mrdegrondtoon@gmail.com.
IEP eindtoets.
Het is goed om hier ook aandacht te besteden aan de IEP eindtoets.

Gisteren heeft u via het nieuws kunnen horen dat de experts die het ministerie van onderwijs
adviseren een rekenfout hebben gemaakt bij de eindtoetsen waardoor er voor een aantal
leerlingen een te hoog advies gegeven werd. Voor onze school betrof dat enkele leerlingen.
Gelukkig heeft dit geen invloed gehad op het schooladvies. Hierover zijn de ouders van de
leerlingen van groep 8 al geïnformeerd. We hechten er wel aan te onderstrepen dat de Iep toets
betrouwbaar en valide is.
Wat betreft de resultaten: groep 8 scoort gemiddeld 88,5 op een schaal van 100. Een heel hoge
score dus. Het landelijk gemiddelde is 81,8. De IEP rapporteert op een andere manier over de
resultaten dan de Cito. Deze kunnen dus niet onderling vergeleken worden.
Ontruimingsoefening.
In de komende periode zullen wij een onaangekondigde ontruimingsoefening houden.
Vakantiebieb
Namens de bibliotheek nemen we deze informatie op.
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je 50 e-books overal mee naartoe.
Download de app op je mobiel of tablet. Je kunt de e-books lezen van 1 juni tot en met 31
augustus. Veel leesplezier!
Zie: https://www.jeugdbibliotheek.nl/vakantiebieb.html
FabLab
Onder deze TamTam nemen we informatie op over de mogelijkheid om deel te nemen aan FabLab.
Belangrijke data:
Maandag 27 mei: schoolfotograaf
Maandag 27 mei: vergadering medezeggenschapsraad
Dinsdag 28 mei: de groepen 5 en 6 gaan naar het theater naar de voorstelling Blauw Gras
Woensdag 29 mei: de leerkrachten van de groepen 7 en 8 vieren hun verjaardag
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
Donderdag 30 mei: meester Willem is jarig. Van harte gefeliciteerd
Vrijdag 31 mei: alle leerlingen zijn vrijdag
Maandag 3 t/m donderdag 6 juni: avondvierdaagse
Woensdag 5 juni: na 12.30 uur is de school niet bereikbaar in verband met ons personeelsuitje
Vrijdag 7 t/m maandag 17 juni: de groepen 1 t/m 4 zijn vrij
De volgende TamTam mag u rond 7 juni 2019 verwachten.
Met vriendelijke groet ook namens de collega’s.
Stef Baars.

Bijlage:
FabLab
Maak een bewegend schilderij in het FabLab
Een workshop vol techniek en kunst. Op zaterdag 22 juni smelten creativiteit en techniek samen
in het FabLab in een bijzondere workshop. Kinderen van 10-15 jaar leren hoe ze een schilderij
met bewegende onderdelen kunnen maken.
Bewegend schilderij
In de workshop beginnen de kinderen met het maken van hun schilderij. Dit kan van alles zijn: een
zelfportret, een schilderij van hun huisdier, of misschien een abstract kunstwerk. Met behulp
van een motortje en pulleys maken ze daarna bewegende onderdelen voor hun schilderij. Zo komt

hun kunstwerk echt tot leven. De deelnemers mogen natuurlijk hun bewegende kunst mee naar
huis nemen.
De workshop vindt plaats op zaterdag 22 juni en wordt twee keer gegeven: om 12.30 uur en om
15.00 uur. De workshop duurt ongeveer 90 minuten en vindt plaats in het FabLab, op de tweede
verdieping van De Cultuurfabriek.
De workshop is speciaal voor kinderen van 10-15 jaar. Een kaartje kost €7,50 en is te koop via de
servicebalie in De Cultuurfabriek of via www.bibliotheekveenendaal.nl.

