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Agenda  
5 juni 2e Pinksterdag, leerlingen vrij 

6 juni Start Citotoetsen 

26 t/m 30 juni Lesvrije week 

5 juli Sportdag groepen 3 t/m 8 

7 juli rapport mee 

10 juli Sportmiddag groepen 1/2 

11 en 12 juli  Rapportgesprekken 

14 juli Lesvrije middag 

18 juli Afscheidsavond groep 8 

21 juli Laatste schooldag 

24 juli t/m 1 september Zomervakantie 
 
 

Noodkreet verschoonkleren! 
In de kleutergroepen komt het regelmatig voor dat een kind verschoond 

moet worden. Wij verwachten de geleende kleding gewassen terug. Helaas 

gebeurt dat niet altijd. Hierdoor zijn wij bijna door onze voorraad reserve 

kleding heen. Daarom doen wij een oproep voor broeken en onderbroeken, 

waar uw kind uitgegroeid is, in de maten 110 tot en met 128.  

De kleding kunt u afgeven bij juf Els of juf Bianca.  

Bij voorbaat onze dank. 

 

Pinksteren 
Maandag 5 juli is het 2e Pinksterdag. Iedereen is deze dag vrij. 

 

Citotoetsen 
Dinsdag 6 juni starten we met het afnemen van de Citotoetsen. 

We spreiden dit over 2 tot 3 weken.  

Het doel van de toetsen is de prestaties van de leerlingen te beoordelen en op 

basis daarvan beslissingen te nemen voor het onderwijs dat we de leerlingen 

bieden. Het is in deze weken, eigenlijk net als in alle andere schoolweken, van 

belang dat de kinderen op tijd op school komen en goed uitgerust zijn. Het zal 

hen ook helpen als u er thuis weinig druk op legt. Ook op school leggen we er weinig druk op 

zodat we een goed beeld krijgen waar de leerlingen staan en wat ze kunnen. 

Wilt u hier rekening mee houden en dokters- en tandartsafspraken zoveel mogelijk na 

schooltijd inplannen? 

 
Bericht van groep 8  
Wij, de leerlingen van groep 8, zijn al druk bezig met de musical. De meeste rollen zijn al 

verdeeld. We schrijven de musical met z’n allen, de scenes worden verdeeld in groepjes. Op 

die manier heeft iedereen een beetje meegewerkt aan de musical. De scenes zijn gebaseerd 

op het raamwerk die wij samen hebben gemaakt. Ook de liedjes hebben we zelf uitgekozen. 

Wij zijn zelfs al bezig met het oefenen van de scenes, 

we zijn dus al op weg naar het eindresultaat. Ik vind 

het zelf heel leuk om dit samen met de groep te doen. 

Zelf een musical schrijven vind ik veel leuker dan 

eentje uit de kast trekken. Want dit is onze musical, 

niet die van dertig andere groepen. 

Lee-Lee 
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Buitengym 
Vanaf volgende week gymmen wij met goed weer buiten op het kunstgrasveld.  

Het is daarom belangrijk dat de kinderen gymschoenen meenemen en gymkleding. De 

kinderen kleden zich om in de kleedruimtes van de gymzaal. Mocht het zo zijn dat het te 

koud is, dat het regent of TE warm (soms in de middag) is, dan gymmen we binnen. Ons 

kunstgrasveld is ingelegd met zand tussen de grassprieten. Dit is veilig en dus kunnen we dit 

gewoon gebruiken. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sportdagen 
Voor de sportdag van de groepen 3 t/m 8 hebben wij weer hulp nodig ouders. Wie wil op 

woensdag 5 juli meehelpen?  

Stuur dan een mailtje naar meester Ernst Jaap: e.dehaan@architect.asg.nl o.v.v. Sportdag. 

Vanaf volgende week hangen er ook inschrijflijsten bij de klassen. Ongeveer een week van te 

voren ontvangt iedereen via de mail de informatie over wie waar staat en wat daar gedaan 

wordt. 

 

De kleuters hebben hun sportdag op maandagmiddag 10 juli. Hierbij gaan de kinderen van 

groep 8 assisteren. 
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“Goed gedaan” les 15 

 

Ons volgend thema “Goed gedaan” 

is thema 15. In de klas hangt de 

komende 2 weken deze les als een 

agenda met de opdrachten. 

 

Les 15 ‘Ken jezelf’. 

Om goed met zichzelf en anderen om 

te gaan, is het van belang dat kinderen 

leren nadenken over zichzelf. Dit 

schooljaar wordt stilgestaan bij de  

vragen: Wat zijn mijn sterke en zwakke 

kanten? Hoe zien anderen mij? 

In de klas komt het volgende aan de 

orde: 

• Goed-met-jezelf-en-anderen-

omgaan-punten: Welke punten kan ik 

al goed? Welk nog niet? 

• Goed-met-jezelf-en-anderen-

omgaan-punten: Wat kan ik wel/niet 

goed volgens klasgenoten? 

• Hoe kan ik mijn zwakke punten 

verbeteren? 

 

Tips voor thuis 

• Geef uw kind een duidelijk 

compliment wanneer hij op een 

goede manier met eigen emoties 

omgaat of zich sociaal gedraagt. 

‘Knap dat je zo rustig bleef toen het 

misging!’ 

• Help uw kind wanneer hij nieuw 

gedrag (niet schelden / luisteren naar 

‘hou op!’) wil aanleren. Schrijf het 

goede voornemen officieel op en spreek 

iets leuks af als stimuleringspremie 

wanneer het een week lang lukt. (een keer extra lang opblijven / toetje kiezen / samen een 

spelletje doen / samen een film kijken) 

 

 

Waterweetje  

80% van een ananas is water  

 


