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Eindtoets groep 8
In de groepen 8 is op
dinsdag en
woensdag de
eindtoets
afgenomen. We
hopen op een mooie
uitslag!

Inzameling voor de voedselbank
We willen iedereen bedanken die een
bijdrage heeft gedaan aan de
voedselbank scholenactie. We hebben 9
volle kratten met verschillende producten
verzameld. De voedselbank en de
mensen die gebruik maken van de
voedselbank zullen hier heel erg blij mee
zijn en er zeker ook van genieten, Super
bedankt!

Luchtverfrissers en een
douche gordijn
Zoals de kinderen misschien
al gezien hebben zijn er nu
douchegordijnen en
luchtverfrissers in de
kleedkamer. Op de
geplastificeerde kaartjes
die erbij hangen lees je dat
de leerlingenraad 20202021dit heeft geregeld.
Wat fijn!

Rekenkangoeroe
Veel kinderen (en sommige ouders)
zijn benieuwd naar de uitslag van de
Rekenkangoeroewedstrijd. Op
donderdagmiddag 27 mei zal de
uitslag bekend gemaakt worden. Alle
kinderen die meegedaan hebben,
zullen dan hun certificaat uitgereikt
krijgen.

Schooltuinen
Groep 6b gaat elke maandag naar de
schooltuinen toe. Groep 6a op de
donderdag. Afgelopen maandag was
het lekker weer om te werken in de
tuintjes. Groep 6b heeft naast de
aardappel, goudbloem, viool, sjalotjes en
knoflook nu ook venkel en rode biet
gepland. En wortel en radijs gezaaid. Ook
zijn de tuintjes weer goed los gehakt om
onkruid geen kans te geven om te
groeien. We zijn benieuwd hoeveel er
gegroeid is als we weer gaan. Dit is na de
meivakantie.

Kleutermusical: Doornroosje
Deze week hebben de
groepen 1/2B en 1/2D hun
musical opgevoerd. Ouders
konden de musical via een
livestream bijwonen. Zelfs
tijdens het tien-uurtje werd
er geoefend. Wat hebben
ze het goed gedaan!

We dragen een steentje bij
Vorige week is er bij de groepsvergadering van groep 5A besloten
om ’s middags het schoolplein op te ruimen en zoveel mogelijk
zwerfafval te rapen. Met grijpers, vuilniszakken en bezems gingen ze
aan de slag. Ze hebben flink wat afval weg kunnen halen en goed
samengewerkt.

Let op!
Maandag is er een
studiedag en dinsdag is
het Koningsdag, de
school is dan dicht. We
wensen iedereen een
fijne Koningsdag!

