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CENTRALE EINDTOETS GROEP 8
UITSTEKEND GEMAAKT.
Onze schoolverlaters hebben de Centrale
Eindtoets fantastisch gemaakt. Ons landelijke
gemiddelde voor onze schoolpopulatie is dit
schooljaar 530,8. Onze groep 8 leerlingen hebben

535,3

maar liefst een gemiddelde van
gescoord.
Een geweldig resultaat om trots op te zijn!
Goed gedaan!
GEFELICITEERD GROEP 8

Groep 8 van harte gefeliciteerd met jullie
fietsdiploma.
Bedankt ouders en oma van Robin (gr 8) voor het
“posten” tijdens het examen.
Jullie waren het unaniem eens dat er keurig en
volgens de regels gefietst werd door groep 8.
FIETSEN NAAR SPORTACTIVITEITEN.
Aan het team werd de vraag gesteld waarom wij
niet op de fiets naar de sportdag op 18 mei zijn
gegaan. Op het activiteitenplan hebben veel
ouders zich ingeschreven om mee te helpen met
o.a. sint, kerst, en schoolkampen . Daar zijn wij
heel blij mee! Op de activiteit “fietsen naar
sportactiviteiten/excursies” hadden wij een
inschrijving van één ouder. Om te fietsen met een
grote groep leerlingen kan en mag de leerkracht
deze verantwoordelijkheid niet alleen dragen. Wij
hebben minimaal drie begeleidende ouders per
combinatiegroep nodig. Uiteraard gaan wij ook

liever zelf, in het kader van een B-fit school, op de
fiets naar dit soort activiteiten. Er komt nog een
ander aspect bij kijken: Hebben alle leerlingen
wel een goede en passende fiets?
In de praktijk lopen wij hier tegen aan.
De opa van Niels uit groep 7, helpt ons de fietsen
te controleren voor bijv het fietsexamen en het
fietsen naar schoolkamp. Hier zijn wij heel blij
mee.
De fietskeuring voor groep 7 en 8 vindt plaats op
vrijdag 9 juni.
STUDIEDAGEN
Let u erop dat de leerlingen volgende week maar
liefst 3 dagen vrij zijn. Maandag 5, dinsdag 6 en
woensdag 7 juni is er geen school. Dinsdag 6 en
woensdag 7 juni hebben de leerkrachten een
studiedag.
We zien alle leerlingen graag weer op donderdag
8 juni om 8.30 uur. Fijne dagen gewenst.

PODIUMMORGEN GROEP 1-2.
In de kalender staat dat woensdag 31 mei er een
podium zal zijn van groep 1-2. Helaas gaat deze
niet door maar wordt verschoven naar
donderdagmiddag 15 juni. Het begint dan om
13.30 uur.
SCHOOLREIS GROEP 1-2.
Op donderdag 29 juni zullen de kleuters weer op
schoolreis gaan. Dit jaar blijven we dicht bij huis.
We gaan namelijk naar “Het Fruitpark” in Ochten.
De lunch gaan we gebruiken bij de Veerstoep in
Ochten. Daar kunnen ze ’s middags nog heerlijk
spelletjes/spelen in de Kuip.
De kosten voor deze dag bedraagt € 7,50. Dit
graag contant betalen voor maandag 26 juni bij
Juf Lenny.
Nadere informatie zoals tijden etc. volgen nog.

. EXCURSIE GROEP 7/8 op 8 JUNI.
Het voorlichtingsproject “Energie uit afval, een
schone zaak” van ARN B.V. probeert antwoord te
geven op vragen over het afval dat wij allen
produceren. Het laat leerlingen zien, hoe afval
wordt ingezameld, gescheiden en verwerkt. Voor
het bedrijfsbezoek worden de leerlingen per bus
van school opgehaald en later teruggebracht.
Tijdens het bezoek, dat ongeveer 1,5 uur duurt,
krijgen de leerlingen met de bus een rondleiding
over het ARN-terrein. De leerlingen ervaren
tijdens dit bezoek hoe afval wordt ontvangen,
gescheiden en opgewerkt tot brandstof.
Wij vertrekken 8 juni om 8.45 uur vanaf school
en zijn rond 11.30 uur weer terug.
Tijdens dit bezoek is het niet toegestaan de
installatie met open schoenen of slippers te
bezoeken. Verder wordt het afgeraden een korte
broek of wijde en/of loshangende kleding te
dragen.

30-05 Schoolarts aanwezig
31-05 Infoboekje schoolkamp mee
01-06 Voorlichting afvalverwerking
01-06 Examen EHBO groep 8
05-06 t/m 07-06 Leerlingen vrij i.v.m.
Pinksteren en studiedagen
.
08-06 Excursie groep 8 ARN
.
12-06 Penseelstreekje nr 17
15-06 Podium groep 1/2

LAARZEN…
Wilma Liethof (moeder van Thomas gr 5) heeft 4
paar laarzen over. De maten 33, 34, 36 en 37.
Wie interesse heeft kan contact opnemen met
Wilma.

14-06 Buitenspeeldag

maar liefst 3 leerlingen op dezelfde dag !
10-06

Hanaa Alwan

10-06

Karam Nazir

10-06

Aryana Roelofsen

