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Van de directie
Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.
Psalm 9:2
We hebben een prachtige Paasviering gehad
vorige week donderdag. Fijn om de
betrokkenheid van zoveel ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden te zien.
We mochten de Here God loven en danken
voor wat Hij voor ons heeft gedaan.

Eind CITO groep 8
Groep 8 heeft deze week hard gewerkt aan
de eind CITO. De scholen en het niveau is al
bekend, deze toets is slechts een klein
onderdeel van de afgelopen 8 jaar op de
basisschool en laat zien welke kennis de
leerlingen daar hebben opgedaan.
Na het harde werken werd ook de
ontspanning opgezocht. Goed gedaan
kanjers!

-Els de Groot -

Koningsspelen
Morgen vieren we de koningsspelen met
elkaar. We beginnen de dag met een
koningsontbijt en om 9:45 starten we met
verschillende spellen.
Er is een apart programma voor de onder- en
bovenbouw. De OR zorgt voor drinken en wat
lekkers. Het weer werkt goed mee, we hebben
er zin in!
De groepen 5 t/m 8 zijn ’s middags vrij.
Het afzetten van de kinderen kan deze dag
niet via de parkeerplaats naast school. Wilt u
extra oplettend zijn bij het afzetten op
kinderen die naar school gaan?

Schoolontwikkelingen
Voor het taal- leesonderwijs zijn we al even
bezig met begrijpend lezen en
leesbevordering. In het verlengde daarvan
zijn we nu op zoek naar een nieuwe
taalmethode, daarbij vinden we het
onderdeel begrijpend lezen belangrijk en we
kijken of we hier een combinatie in kunnen
maken. We selecteren eerst een aantal
methodes die ons geschikt lijken en wanneer
we ze goed geanalyseerd hebben kiezen we
er 1 of 2 om uit te proberen. We hopen dit
schooljaar nog een keuze te maken.
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Schoolfruit
Deze week is de laatste week dat we
schoolfruit krijgen. Na de vakantie mogen de
kinderen weer hun eigen fruit meenemen.

Continurooster
Vorige week heeft u een mail gehad met een
opzet en een enquête over het
continurooster. We horen graag uw mening
hierover. Mocht u hem nog niet hebben
ingevuld, het kan nog tot na de vakantie.

Snoeiafval
Aanstaande zaterdag kunt u uw snoeiafval
weer kwijt tussen 9:00 en 13:00 op de
parkeerplaats bij de Bron.

Datum
22-04
22-04
23-04
25-04
06-05
09-05

Datum
25-04
29-04
29-04
02-05
02-05
09-05
12-05
16-05
16-05
20-05

Activiteit
Koningsspelen
Bovenbouw middag vrij
Inzamelen snoeiafval
Start meivakantie
Einde meivakantie
Luizencontrole

Jarige
Jade Scholtus
Bregje Jansen
Jace van
Nieuwenhuizen
Tess Eidhof
Yinthe Eidhof
Lize Willering
Amy Mouw
Lianne van ’t Voort
Twan van Geresteijn
Jarwin Vermeer

Groep
7
2
3
2
2
5
4
6
8
4

Week: Psalm / lied
16 en Psalm 66:1 Juich aarde, Juich
19
alom de Heer

