
 
 
 
 
 
 

Centrale Eindtoets groep 8 
 
De afnamedatums voor de Centrale Eindtoets zijn dinsdag 20, woensdag 21 en 
donderdag 22 april. Een spannende periode voor de kinderen!!! 
Het is belangrijk, dat uw kind aanwezig is op school, wilt u op deze dagen geen 
afspraken plannen bij de orthodontist, huisarts etc. 
 
De uitslag van deze Centrale Eindtoets van het Cito is voor onze school een 
aanvulling op en de bevestiging van het reeds gegeven advies. 

De toetsscore ondersteunt het gegeven schooladvies. Is de toetsscore hoger, dan 
mag de school het advies in overleg met de ouders/verzorgers opnieuw bekijken 
(heroverwegen). De school kan het schooladvies dan eventueel aanpassen. Dit hoeft 
dus niet. Als de toetsscore lager is dan het gegeven schooladvies, mag de 
basisschool het schooladvies niet aanpassen. 
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Corona besmetting in 1/2a 
 
Deze week hebben we te horen gekregen dat een leerling uit groep 1/2a ook positief 
is getest. De besmette leerling is op donderdag 8 april voor het laatst op school 
geweest. 
Voor alle zekerheid vragen we de ouders om hun kind te laten testen, ook als de 
kinderen geen klachten hebben.  
 
 

  Koningsspelen                                        

Vrijdag 23 april is het zover, de Koningsspelen 2021 gaan van start! Het thema is “Zij 
Aan Zij”.  
Op school kunnen we helaas niet, zoals voorgaande jaren, gezellig ontbijten en 
buiten sportief bezig zijn.  
De kinderen moeten vanwege de corona maatregelen nog steeds in hun eigen 
“bubbel” blijven.   
Maar dat betekent niet dat we er geen groot feest van kunnen maken.  
Alle kinderen mogen in oranje kleding,  en als ze willen geschminkt naar school 
komen. In de middag hebben de leerkrachten in de eigen klas leuke activiteiten 
gepland.  
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Er wordt een leuke foto gemaakt met attributen en props en die wordt natuurlijk in de 
klas opgehangen. Ook mogen de kinderen spelletjes van huis meenemen  
die in de klas gespeeld kunnen worden. 
Ook dansen en zingen we natuurlijk het themalied 'Zij Aan Zij'. Dit wordt al goed 
geoefend in de gymlessen.  
Wij hebben er zin in en de kinderen ook!   
 
   

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


