Lyyts NijS
Belangrijke data
31 maart
13 april
13 april
13 april
14 april
17 april
21 april
22 april

Tennis-clinic voor groep 3,4,5,6,7,8 ( en 7 april)
Meester en juffendag
Eitje-tik wedstrijd
Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij
Goede vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij
Koningsontbijt, om 12.00 uur zijn de leerlingen vrij
Vakantie tot en met 30 april

Juf Astrid
Op dit moment is juf Astrid ziek. Wij hebben een goede vervangster kunnen vinden, dit is Simone
Grundemann. Simone is op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 3,4,5. Sepkje is op woensdag en
donderdag in groep 3,4,5. Dit betekent dat Sepkje op donderdag niet meer in groep 1-2 is, Fetsje is nu
van maandag tot met donderdag in groep 1-2.

Voorleeswedstrijd
Op school is een voorleeswedstrijd gehouden en Mike is de voorleeskampioen van De Lytse Terp.
Daarom mocht hij meedoen met de regionale wedstrijd in Harlingen. Aangemoedigd door hun
supporters werden veertien schoolkampioenen om de beurt naar voren geroepen door presentatrice
Thea van der Meer. Iedere kandidaat las een zelfgekozen fragment voor. Mike heeft daar een prima
presentatie gegeven en kreeg een mooie vijfde plaats. Top Mike, goed gedaan!
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Cito eindtoets
Het is weer bijna zo ver, de leerlingen van groep 8 doen mee met de Cito eindtoets.
Deze toets wordt afgenomen op drie ochtenden, 18 april, 19 april en 20 april.
Alle leerlingen uit groep 8 hebben al een keuze gemaakt voor hun nieuwe school in het Voortgezet
Onderwijs. Het resultaat van de eindtoets kan in speciale gevallen nog van invloed zijn op het
schooladvies. Dit kan in positieve zin, alleen bij een hogere score dan het huidige schooladvies. Het
advies kan dan naar boven worden bijgesteld. Is de score van de Cito eindtoets lager dan het huidige
advies, dan wordt het advies niet naar beneden bijgesteld.
De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: taal en rekenen. Daar kunnen
ook vragen bij zijn waarbij je een tabel moet lezen of iets moet opzoeken.
Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken.
Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de school waar je na de basisschool naartoe gaat.
Doe het zelf Wil je een idee krijgen hoe de vragen in de Centrale Eindtoets eruit zien, doe dan
de voorbeeldtoets in het onderdeel Doe het zelf. Je kunt de toetsvragen downloaden als pdf en
printen als je dat wilt. Https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/wat-is-decentrale-eindtoets/
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