
Aan de ouders, 
In deze nieuwsbrief leest u over de activi-
teiten die zijn geweest en die op de plan-
ning staan.  
 
Welkom 
Al een aantal weken zit Ryan  Smit bij ons 
op school in groep 1. Van harte welkom 
Ryan. We wensen je veel plezier  en fijne 
tijd bij ons op school toe.  
 

Vakantierooster 
Hieronder vindt u het vakantierooster 
voor het schooljaar 2021 –2022 
 

Herfstvakantie   18-10 t/m 22-10 
Kerstvakantie  27-12 t/m 07-01 
Voorjaarsvakantie 28-02 t/m 04-03 
Paasweekend  15-04 t/m 18-04 
Meivakantie  25-05 t/m 06-05 
Hemelvaart  26-05 t/m 27-05 
Pinksteren  06-06 
Zomervakantie 11-07 t/m 19-08 
 
Verkeersexamen 
Vorige week donderdag 20 april heeft 
groep 8 het verkeersexamen gefietst. Vo-
rig schooljaar hadden ze het theoriege-
deelte al  gehaald en nu ging het om de 
praktijk. Ook daarvoor zijn alle kinderen 
die mee hebben gedaan, geslaagd.  
Gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
09-06 Juffendag groep 1 en 2 
11-06 nieuwsbrief  
16-06 kamp groep 8 - 
17-06 kinderen  van -  
18-06 groep 1 t/m 4 vrij 

22-06 schoolreis groep 3– 7 
            groep 8 vrij 
23-06 schoolreis groep 1 en 2 
24-06 kinderen ‘s middags vrij  
28-06 spreekavond 
29-06 spreekavond 
30-06 schoolfotograaf 
 
Schoolfotograaf 
Op 30 juni komt de schoolfotograaf naar 
school. Hij/zij maakt groepsfoto’s en indi-
viduele foto’s.  

Afname CITO toetsen 
Komende periode staat de afname van de 
CITO toetsen in groep 3—7 weer op de 
planning. We nemen de toetsen af voor 
rekenen, (begrijpend) lezen, woorden-
schat en spelling. Eind juni willen we de 
resultaten van deze toetsen met u delen.  
 
Entreetoets groep 7 
Voorgaande jaren werd in groep 7 de En-
treetoets afgenomen. Door middel van 
deze toets werden de verschillende vak-
ken getoetst. N.a.v .de resultaten werd 
duidelijk waar in groep 8  nog extra aan-
dacht aan gegeven moest worden. Ook 
werd al een eerste advies voor het mid-
delbaaronderwijs gegeven. Afgelopen jaar 
merkten we dat ook de reguliere CITO 
toetsen goed  inzicht geven in de sterkte 
en zwakte van de groep. Ook is op basis 
van deze toetsen al goed een eerste ad-
vies voor het vervolgonderwijs te geven. 
Om  deze redenen hebben we besloten 
om de Entreetoets  dit jaar niet af te ne-
men. De kinderen in groep 7 maken de CI-
TO Eind toetsen.  
 
Schoolreis en kamp 
Zoals u heeft kunnen lezen, gaan we dit 
jaar weer op kamp. Ook staat het school-
reisje geboekt. U ontvangt de komende 
weken meer informatie over de bestem-
mingen en de diverse maatregelen die no-
dig zijn om veilig op reis te kunnen.  

 
Adres juf Moniek 
Vorige week vermeldden we dat juf Mo-
niek een dochter heeft gekregen.   
Bij deze haar adres: 
Martijn en Moniek , Enkalaan 49, 6717 ZA 
Ede.  
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29-05 Gosse Verbeek 5 

31-05 Larissa van den Broek 4 

03-06 Manuel van Kooten 7 

03-06 Evi Mandersloot 3 

07-06 Jarah van de Braak 6 



 
 


