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KeK dagen 

De afgelopen periode hebben de leerlingen wederom super hard gewerkt en ook met de Citotoetsen 
zijn ze al een heel eind. Om die reden hebben we voor elke klas via IPPON een leuke KeK dag 
georganiseerd. Een KeK dag is een Kant en Klaar dagprogramma. Er komt dan een vakdocent/ 
specialist, die de leerlingen een alternatief vakinhoudelijk programma aanbiedt op het gebied van 
gezondheid, lichaamsbeweging, filmmontage, muziek of een andere cultuurvorm.  
Op de volgende dagen is er een KeK dag georganiseerd: 

- Woensdag 15 juni gaat groep 1-2 een expeditie door de jungle maken. 
- Donderdag 16 juni gaat groep 7-8 aan de slag met wonderlijke wezens. 
- Vrijdag 17 juni gaat groep 5-6 aan de slag met gelukkig leven kun je leren. 
- Maandag 20 juni gaat groep 3-4 aan de slag met street-art. 

Op de dag van de KeK dag is de leerkracht van uw kind(eren) wel aanwezig, maar zal niet aanwezig 
zijn in de groep. Zij verrichten die dag dan werkzaamheden buiten de groep. Bij de start en afsluiting 
van de dag is de leerkracht wel gewoon aanwezig. 
 

Zomerfeest 
Zoals u van de week al via de Parro app heeft kunnen lezen, 
staat op vrijdag 1 juli het zomerfeest gepland. We willen dit 
jaar een vossenjacht organiseren. Hierbij hebben wij uw hulp 
nodig. Dit kan zijn als vos of als begeleider van een groepje 
leerlingen. We vinden het al heel fijn om te zien dat er mensen 
zich hebben aangemeld. Qua begeleiders zijn we al een heel 
eind. De vossen blijven nog wat achter. Dus heeft u zin en tijd, 
geef u dan op via de Parro app. Alvast bedankt hiervoor.  

 

10 minutengesprekken en rapport 
Op vrijdag 24 juni krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 7 hun laatste rapport van dit schooljaar 
mee. De week daarop zullen de 10 minutengesprekken voor gr. 1 t/m 7 plaatsvinden. Deze staan 
gepland van ma. 27 t/m do. 30 juni. Tijdens dit gesprek wordt het rapport met u besproken, maar 

Ma. 30 mei t/m vrij. 17 juni Cito E-meting 

Maandag 13 juni Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 15 juni KeK dag voor groep 1-2 

Donderdag 16 juni KeK dag voor groep 7-8 

Vrijdag 17 juni KeK dag voor groep 5-6 

Vrijdag 17 juni Groep 1-2 zijn vrij 

Maandag 20 juni KeK dag voor groep 3-4 

Vrijdag 24 juni Rapport mee 

Ma. 27 t/m do. 30 juni 10 minutengesprekken voor groep 1 t/m 7 

Vrijdag 1 juli Zomerfeest 



ook de resultaten die behaald zijn bij de Cito toetsen. Deze gesprekken zullen 10 minuten in beslag 
nemen. U kunt zich vanaf maandag 20 t/m donderdag 23 juni via Parro inschrijven voor deze 
gesprekken. Hierover ontvangt u donderdag 16 juni een bericht via Parro. 
 

Reminder studiedag 
Via deze weg nog even een gentle reminder. Op maandag 13 juni zijn alle 
leerlingen vrij. Op maandag hebben de leerkrachten een studiedag op 
school. We gaan die dag o.a. verder met technisch lezen, maar ook 
evalueren we met elkaar dit schooljaar en gaan we aan de slag met de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 

 
Cito LOVS (leerlingvolgsysteem) afname E-toetsen  
Deze week zijn er gestart met de afname van de Cito LOVS eind-toetsen in de groepen 3 t/m 7. Van 
maandag 30 mei t/m vrijdag 17 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. 

 
Groepsformatie (klassenindeling) voor schooljaar 2022-2023 
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle gang. Een onderdeel 
hiervan is ook de groepsformatie (klassenindeling) voor het nieuwe schooljaar. Graag willen wij u op 
de hoogte brengen dat wij in overleg met OPO-R en de MR, hard aan het werk zijn met de 
groepsformatie/ klassenindeling. Helaas kunnen en mogen wij nog geen informatie hierover naar 
buiten brengen. Dit heeft te maken met afspraken die OPO-R breed zijn gemaakt. Wij hopen u over 
een aantal weken over de definitieve groepsformatie/ klassenindeling te kunnen informeren. 

 
Spaaractie MCD  
In het vorige Waayernieuws hebben we een oproep gedaan voor 
zegels voor de Waboba spaaractie bij de MCD. Hieraan is massaal 
gehoor gegeven en we hebben veel zegels en/of volle spaarkaarten 
mogen ontvangen. Via deze weg willen iedereen graag bedanken voor 
deze bijdrage. Hierdoor kunnen wij een aantal mooie Waboba 
producten aanschaffen voor onze leerlingen! 
  



~Overig nieuws~ 
 
Namens het Avezaathse Toverbal een flyer van een nieuwe activiteit die ze organiseren. 

 


