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Opbrengsten Eindtoets groep 8  

De resultaten van de school worden gemeten door de afname van de Eind-

toets in groep 8. Ook worden door deze afname eventueel adviezen voor het 

voortgezet onderwijs naar boven toe aangepast. Dit jaar is het weer een vol-

doende resultaat met als score een 534,9. We zijn hier als school natuurlijk 

weer super trots op, het houdt in dat de school op niveau presteert. Ook juf 

Ruth heeft samen met groep 8 heel hard gewerkt hieraan, we willen juf Ruth 

en groep 8 dan ook enorm feliciteren met dit prachtige resultaat.  

Speeltoestellen 

De afgelopen weken is er hard ge-

werkt aan de speeltoestellen. Het 

plein is verlaagd, waarna de speel-

toestellen geplaatst zijn.  Afgelopen 

maandag heeft mijn schoonvader, 

samen met Opa Jan de tegels gelegd 

onder de glijbaan. Wij willen beide 

mannen hier ontzettend voor bedan-

ken.  De schommel en de glijbaan zijn 

betaald vanuit de gelden die beschik-

baar zijn vanuit de oudercommissie, 

de gelden die  

gespaard zijn door de kerstkaarten 

actie en door gelden vanuit de 

school. Ook Remco van Toorn heeft 

een bedrag gesponsord voor de glij-

baan! 
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Leggen rubberen tegels 
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Schoolfotograaf 

“Vroeger” 

 

Dinsdag is de schoolfotograaf langs 
geweest. Over ongeveer twee en een 
halve week krijgen de leerlingen een 
briefje mee met een code. Met deze 
code logt u in op de website van de 
schoolfotograaf en kunt u de foto’s 
bestellen.  

Voor de leerlingen, broertjes en zus-
jes waar nog een foto van gemaakt 
moet worden kunt u aankomende 
zaterdag een afspraak maken bij de 
schoolfotograaf om alsnog een foto 
te laten maken.  

Verkeersexamen 

Op het een na laatste laatste blad staat de oproep voor de vacatures voor 

de MR. Mocht u zich willen opgeven, dan kunt u hier alle informatie vinden. 

We hopen natuurlijk op voldoende aanmeldingen.  

Herhaalde oproep vacatures MR 

De leerlingen van groep 7 hebben woensdag het verkeersexamen afgelegd. 

Dit houdt in dat de leerlingen een fietsroute moeten afleggen en daarbij de 

geleerde verkeersregels moeten toepassen.  Bijna alle leerlingen zijn ge-

slaagd voor het examen.  

De hele school start maandag 28 mei 

met een cultuurproject, getiteld 

“Vroeger”. Er is een leskist van Fluxus 

voor alle groepen en met de vakdo-

centen is een lessenserie voorbereid 

waarin de inhoud van de leskisten 

verwerkt wordt. Voor de groepen 4-8 

is er in deze periode ook een excursie. 

U hoort hierover meer via de leer-

kracht. 

We starten de 

28e met een 

zoekspel door 

de school. 

Welke jeugd-

foto is van 

welke juf of 

meester. Weet 
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Activiteiten De Veldmuis 

Logeren bij kinder-
boerderij De Veldmuis 
 
Aanstaande zaterdag op 
zondag (19 mei/ 20 mei) 
kun je een nachtje blijven 
slapen op kinderboerderij 
De Veldmuis.  
Deze logeerpartij duurt van 
16:00 uur tot 11:00 uur de 
volgende ochtend, waarbij 
er pannenkoeken en poffer-
tjes worden geserveerd, de 
dieren gevoerd worden en 
uiteraard gezamenlijk aan 
de ontbijttafel wordt gege-
ten, daarnaast worden er 
diverse spellen met de kin-
deren gedaan en is er een 
springkussen! 

 
Als jij ook een keertje op 
een kinderboerderij wilt 
blijven slapen en je bent 
jonger dan 16 jaar, dan is 
dit je kans. Want er zijn 
nog een aantal plaatsen 
vrij! 
De kosten zijn € 20,- per 
deelnemer. Er wordt ver-
wacht dat je zelf al je slaap
- en kampeerspullen mee-
neemt, zoals 
een tent, een slaapzak, een 
luchtbed en een pyjama. 
Ouders mogen ook blijven 
slapen! 

Sportprogramma 

 

 

 

Sport- en spel-
dag op kinder-
boerderij De 
Veldmuis 
 
Zondag 17 juni 
2018 organiseert 
kinderboerderij De 
Veldmuis een 
sport- en speldag 
met sponsorloop 
met als doel geld 
op te halen voor 
de kinderboerde-
rij. 
 
Diverse sportclubs 
komen hun sport 
demonstreren en 
uiteraard kan ie-
dereen hier ge-
bruik van ma-
ken.    

Ook is er weer 
touwtje trekken, 
ballen gooien, 
poffertjes, een 
springkussen en 
geschminkt wor-
den. 
 
Om 15.00 uur 
begint de spon-
sorloop. Laat je 
sponsoren voor 
een vast bedrag 
en doneer dit aan 
de kinderboerde-
rij, zodat we ver-
der kunnen met 
onze verbouwin-
gen!  
 


