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Hemelvaart. Alle leerlingen zijn vrij
Groep 1-2 zijn vrij
Cito E-meting
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij
Groep 1-2 zijn vrij
Rapport mee
10 minutengesprekken voor groep 1 t/m 7

Kamp groep 7-8
Vorige week vrijdag zijn de leerlingen van groep 7-8 vermoeid, maar voldaan en happy
teruggekomen van een zeer geslaagd schoolkamp in Leusden. Twee leerlingen hebben een verslag
geschreven over hun ervaringen en belevenissen op dit kamp. Het verslag kunt u hieronder lezen.
Om 08:00 kwamen we aan op school en toen moesten we allemaal een hesje aan en onze fietsen
klaar zetten in een rij. Om 08:30 vertrokken we naar YMCA. Onze eerste stop was bij wipe-out de
Beldert. We aten en dronken wat en gingen weer verder fietsen. Toen was het ongeveer 09:30 en we
zongen liedjes onderweg naar het kamp. De 2e stop was bij de pont en daar gingen een paar
kinderen een eend genaamd Erica voeren met appels en rijstwafels. Toen gingen we weer fietsen. De
derde stop was bij een kabelbaan in een soort bos en iedereen kreeg tuc’s van Nina. Daarna fietste
we door naar het kamp. Aangekomen bij YMCA was iedereen aan het schreeuwen omdat ze blij
waren. Iedereen mocht in de tenten en we gingen (bijna) allemaal onze tenten versieren. Nadat we
moesten verzamelen werd ons vertelt dat we dat we vergrootglazen kregen als punten. Toen gingen
we iets voor onszelf doen. Normaal eten we iets heel vies op kamp maar dit keer kregen we pizza, we
moesten allemaal doorgeven wat we wilden en daarna gingen we met zijn allen naar de speeltuin. En
rond 17:30 waren de pizza’s er toen konden we eten. Het eten was lekker. De volgende dag gingen
we naar een kermis waar botsauto´s waren en een zweefmolen. We kregen ook muntjes om in de
auto´s te kunnen gaan of in de zweefmolen. Vandaag gingen we friet met een snack eten. De dag
erna moesten we alles weer opruimen en het was gezellig. Op de terugweg gingen we naar het
eiland van Maurik maar blijkbaar mochten we daar niet spelen. Dus we gingen een ijsje halen en
daarna naar huis.
Groetjes, Nootje
Via deze weg willen juf Carly en ik graag van de gelegenheid gebruik maken om Mariëlle en Maartje
te bedanken voor de fijne ondersteunende begeleiding ter plekke! En natuurlijk de fietsouders en
onze bagage-opa van Twan. We hebben er met z’n allen voor gezorgd dat deze toppers uit groep 7-8
een geweldig kamp hebben gehad.
Nu gaan ze druk verder met de voorbereidingen voor de musical. Onder leiding van Trix en Mariëlle
zijn ze een aantal middagen per week alweer druk aan het oefenen en worden de kostuums gereed
gemaakt.

Kijkles dans
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van groep 1 t/m 6 elke dinsdag dansles gehad o.l.v. juf
Anna. Graag tonen zij het resultaat tijdens een kijkles op dinsdag 31 mei. Voor elke groep is er een
tijdsslot gemaakt waarop u welkom bent om naar uw kind(eren) te komen kijken.
De tijdsindeling voor de groepen is als volgt:
Groep 3-4
12.20 u- 12.50 u
Groep 1-2
13.05 u- 13.35 u
Groep 5-6
13.50 u- 14.10 u

Cito LOVS (leerlingvolgsysteem) afname E-toetsen
Eind mei starten wij weer met de afname van de Cito LOVS midden-toetsen in de groepen 3 t/m 7.
Van maandag 30 mei t/m donderdag 23 juni, worden in de ochtenden de toetsen afgenomen in de
verschillende klassen. Bij deze E-toetsen kan er per afgenomen onderdeel gekeken worden hoe het
staat met de vorderingen op individueel niveau en op groepsniveau. Uitslagen worden meegenomen
op het rapport van uw kind(eren). Verder stellen wij het zeer op prijs als dokters-, tandarts- en
andere afspraken in de middagen of na schooltijd worden gepland, zodat de leerlingen niet later in
hun ééntje een toets moeten inhalen. Bij voorbaat dank namens het team.

Spaaractie MCD, helpt u ons?
Van 2 mei t/m 11 juni is er een spaaractie bij de MCD voor Waboba
producten. U ontvangt bij elke € 5,- aan boodschappen en diverse
actieproducten een Waboba spaarzegel. Met 15 spaarzegels is de
spaarkaart vol en kunt u een van de Waboba producten aanschaffen
met korting tot wel 50%!
Waboba producten is speelgoed wat wij tijdens het buitenspelen kunnen inzetten. Onze vraag is dan
ook als u boodschappen doet bij de MCD en zelf niet wilt sparen voor Waboba producten of wij als
school dan de zegels mogen ontvangen. Op die manier kunnen wij dan sparen voor de Waboba
producten en hopelijk kunnen we dan wat aanschaffen voor onze leerlingen. Alvast bedankt voor uw
hulp.

