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Pinksteren en studiedag
Nog maar even voor de zekerheid, maandag is het 2 e Pinksterdag en zijn de kinderen vrij.
Dinsdag zijn de kinderen ook vrij in verband met een studiedag voor beide teams.

Rapportages Centrale Eindtoets later beschikbaar
Op 17 mei zouden de leerling- en schoolrapporten beschikbaar komen. Helaas moet dit worden
uitgesteld. Er is bij de landelijke normering meer tijd nodig om de berekeningen uit te voeren,
zodat deze normering goed aansluit bij het bijzondere jaar dat de leerlingen achter de rug
hebben.
Als het goed is komen de uitslagen nu dinsdag 25 mei bij ons binnen. De rapportages zullen zo
snel mogelijk besproken worden met de kinderen van groep 8 en hun ouders.

Groep 7-8#schoolkamp-2021
In een eerdere nieuwsbrief is verteld dat het schoolkamp dit jaar in een aangepaste versie
plaatsvindt. De week van 7 t/m 11 juni staat in het teken van schoolkamp!

E-toetsen
De citotoetsen verspreiden we over de maand juni. Voor de zomervakantie zullen er dan nog
ouder-kind gesprekken gevoerd worden.

Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen meloen, tomaat en sinaasappel

COOP Doekoe actie
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten samen met
Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van verschillende actieproducten
ontvang je speciale Doekoe– munten, die je kunt doneren aan onze scholen. In de winkel staat een
display waar je de munten in kunt doen. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor
op het schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze
leerlingen! Meer weten over #Doekoe? Kijk op: coop.nl/doekoe
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Schoolplein
De afgelopen dagen hebben er enkele ongeregeldheden op het schoolplein plaats gevonden. In het
weekend is een kabel van de zonnepanelen van het dak gegooid, zijn er regenpijpen van het
fietsenhok vernield en er lag er glas van stuk geslagen bierflesjes op het schoolplein. We hebben
de politie inmiddels geinformeerd.
Wanneer u tijdens een wandeling ’s avonds of in het weekend jeugd op het schoolplein aantreft,
en er dingen gebeuren die niet horen, willen we graag horen wie dit zijn. We stellen het op prijs
wanneer u dit ook met oudere jeugd thuis bespreekt. Mogelijk kunnen zij ons ook helpen de
daders op te sporen.

Schoolreisjes
Vorige week zijn de groepen 3-4 en de groepen 5-6 op schoolreisje geweest. De kinderen van de
groepen 3-4 zijn naar het “Stoerbos” geweest en hebben daar veel verschillende dingen gedaan.

De groepen 5-6 belandde bij juf Japke in de tuin en moesten daar verschillende spellen en
opdrachten uitvoeren die te maken hebben met de dieren bij juf Japke thuis. Hierna gingen ze op
de fiets naar Paal 8 waar ze een lunch aangeboden kregen van Hotel paal 8

Al met al 2 super leuke schoolreisjes!

Belangrijke data
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag, kinderen vrij
Dinsdag 25 mei: Studiedag, kinderen vrijdag
Woensdag 26 mei: bestuur-gmr vergadering
Week van 31 mei: CITO- E toetsen
Dinsdag 1 juni: Zwemmen gr. 3 en 4
Dinsdag 1 juni: Groep 1-2 met SBB op stap
Donderdag 3 juni: groep 3-4 met SBB op stap
Vrijdag 4 juni: Nieuwe nieuwsbrief
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Groep7-8 #schoolkamp-2021
In een eerdere nieuwsbrief is verteld dat het schoolkamp dit jaar in een aangepaste versie
plaatsvindt. De week van 7 t/m 11 juni staat in het teken van schoolkamp!
Maandag 7 juni en vrijdag 11 juni zijn ‘gewone’ schooldagen, van dinsdag 8 juni t/m donderdag 10
juni gaan we kamperen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Verschillende doe-, denk en
durfactiviteiten zullen deze dagen de revue passeren! Wij zullen jullie de komende tijd per app
en mail voorzien van de nodige kampinformatie.

DaVinci in groep 7-8
Onze klas wordt de komende weken omgetoverd tot een levendig geschiedenisverhaal over
de nieuwe tijd.
We gaan met elkaar op ontdekking naar de tijd van Columbus, de VOC, de gouden eeuw, de
tachtigjarige oorlog, slavernij en nog veel meer.

Belangrijke data
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag, kinderen vrij
Dinsdag 25 mei: Studiedag, kinderen vrij
Woensdag 26 mei: bestuur-gmr vergadering
Week van 31 mei: start CITO- E toetsen
Dinsdag 1 juni: Zwemmen gr. 3 en 4
Donderdag 3 juni: Groep 1-2 met SBB op stap
Vrijdag 4 juni: groep 3-4 met SBB op stap
Vrijdag 4 juni: Nieuwe nieuwsbrief

