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UITSLAG EINDTOETS GROEP 8
Wij zijn zeer trots op de uitkomst van de
Eindtoets van groep 8!
Onze schoolgroep moest voor het landelijk
gemiddelde een score halen van 530,8. Onze
groep 8 heeft maar liefst een score behaald van
534,8! In de klas hebben wij daarom ook taart
gegeten.
Wij feliciteren alle leerlingen van groep 8 met dit
geweldige resultaat. Nu nog een paar weken tot
aan de zomervakantie en dan mogen jullie naar
het Voortgezet onderwijs.
PILOT EINDTOETS
Bij dit penseelsstreekje zit een extra bijlage over
de pilot van een nieuw te testen eindtoets in groep
8. Wij werken aan dit onderzoek mee, omdat wij
meer keus in de eindtoetsen van groep 8 willen
krijgen.
Heeft u vragen over deze pilot, kom gerust de
vraag stellen aan juf Willy.
De toets wordt afgenomen op 9 juni. Deze toets
heeft verder geen invloed meer op andere toets
gegevens binnen onze school.

BUITENSPEELDAG

Woensdag 10 juni a.s.
14.00 – 17.30 uur
Entreekaartje € 3,-. Hiervoor krijg je drinken,
eten en de hele middag spelen.

Wat is er te doen op deze middag?
Er is bijvoorbeeld een springkussen, stormbaan en
ook weer de pannakooi en diverse spelletjes. Ook
zullen er nog een paar leuke verrassingen zijn!!!
Wij kunnen deze middag nog hulp gebruiken.
Heeft u zin om mee te helpen, meldt u aan bij juf
Lenny.
EHBO
Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is
Esther Roelofs. Al 5 jaar geef ik jeugd EHBO aan
groep 8. Het eerste jaar was op de Rehoboth in
Opheusden. Nu alweer 4 jaar met veel plezier op
het Palet. Ik krijg er veel energie door terug!
Binnen de EHBO-vereniging ben ik ook algemeen
bestuurslid. Ik zit ook in de wedstrijdploeg. Ieder
jaar moet ik 6 lesavonden terug komen om mijn
diploma te behouden. Ieder jaar worden er flyers
huis aan huis bezorgd. Kinderen vanaf 14 jaar
mogen met toestemming van de ouders, meedoen
aan de volwassen EHBO
Op donderdag avond 18 juni is het EHBO examen
voor groep 8. Het start om 19.00 uur. Wees op
tijd. Vrijwilligers nemen het examen af. Ik mag
dit niet doen…maar ben er wel bij als vertrouwd
gezicht.
De diploma uitreiking is aansluitend. De ouders
krijgen een persoonlijke uitnodiging om hierbij
aanwezig te zijn. Dokter Huisman uit Opheusden
zal de diploma’s uitreiken.
Vriendelijke groet,
Esther Roelofs

SCHOOLFRUIT
De schoolfruitleveringen lopen t/m 5 juni 2015.
Wij hebben gedurende 18 weken drie stuks gratis
groente of fruit per week ontvangen. De periode is
nu voorbij! Op onze fruitdagen, woensdag en
donderdag, mogen de leerlingen weer zelf fruit
meenemen.

BEDANKMIDDAG
Hulpouders/-verzorgers…BEDANKT!
Ook dit schooljaar is er weer een groot aantal
ouders geweest die geholpen heeft in en/of
rondom school.
JUNI
We denken aan: Koningsspelen,
kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het
Kerstfeest, het Paasfeest, gereden voor sportactiviteiten, sporttoernooien bemand, het
schoolplein oppimpen, controle fietsen/
activiteiten rondom verkeer, hoofdluis ‘gezocht’,
schoolkampen, schoolreisje, de buitenspeeldag, de
ouderraad, de medezeggenschapsraad etc. Wij
zouden het leuk vinden u te mogen bedanken voor
alle hulp, met een“muzikale happening” onder het
genot van een hapje en een drankje op
dinsdagmiddag 30 juni a.s. van13.30 – 14.15 uur
in de hal van onze school. Kunt u er niet bij zijn?
Mogen wij u dan hiermee hartelijk danken voor
uw hulp en inzet?

FIETSCONTROLE VOOR SCHOOLKAMP
De fietscontrole van groep 7 en 8 is op woensdag
10 juni. Alle leerlingen moeten dan op de fiets
naar school komen. De opa van Niels uit groep 5,
zal de fietsen controleren. U begrijpt dat wij
alleen met goedgekeurde fietsen veilig op pad
kunnen.
Agenda
5 juni

Laatste keer schoolfruit

9 juni

Pilot toets groep 8

10 juni

Fietskeuring gr 7 en 8

10 juni

Bureau Halt gr 7 en 8

10 juni

Buitenspeeldag 14.00 uur

16 juni

Bfit

18 juni

EHBO examen gr 8

19 juni

Bfit

19 juni

Rapporten mee

19 juni
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10-06 Hanaa Alwan
13-06 Bryan van den Brink
15-06 Milan Açikgöz

Zelf weer fruit meenemen.

