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• Praktisch verkeersexamen 

Vorige week woensdag hebben de 

kinderen van groep 7 en 8 het 

praktisch verkeersexamen afgelegd. 

Graag willen we onze hulpouders 

bedanken die op de controlepos-

ten hebben gezeten. Inmiddels  

kunnen wij  u met veel plezier la-

ten weten dat alle leerlingen ge-

slaagd zijn!  

    
 

• Uitslagen Cito’s  

Vanaf vorige week staan in Parnas-

Sys de uitslagen van de Cito’s weer 

voor u open. Zo kunt u, samen 

met uw kind(eren), de uitslagen be-

kijken van de M toetsen. 

 

• Nieuwe digiborden 

Vorige week zijn er 5 nieuwe 

touchscreens geleverd voor de 

groepen 3, 4, 5, 6 en 8. Groep 7 

heeft vorig jaar al een nieuw touch-

screen gekregen.  

De 5 borden zijn verrijdbaar en 

worden deze week definitief in de 

klassen geplaatst terwijl de oude 

borden verwijderd worden. U be-

grijpt dat wij hier erg blij mee zijn!  

Door het vervangen van de oude 

broden hebben we beamers te 

koop. Heeft u interesse, neem dan 

even contact op met Bart Broos.  

 

     
 

• Dinsdag 27 april vrij 

Zoals ook op de kalender vermeld 

staat zijn alle kinderen dinsdag 27 

mei, op de verjaardag van onze ko-

ning, vrij. Ondanks dat er geen fes-

tiviteiten plaats zullen vinden, ho-

pen we toch dat iedereen een ge-

zellige dag heeft!  

 

• Koningsspelen vrijdag 23 april 

Het thema van de koningsspelen is 

dit jaar: ik+jij=wij. Vrijdag 23 april 

gaan we gaan koningsdag toch even 

vieren. ’s Ochtends met de onder-

bouw en ’s middags met de boven-

bouw.  

We hebben het liedje en het dansje 

geleerd en gaan om de beurt een 

paar leuke spellen buiten doen. Be-

dankt Spel& voor het door jullie ge-

maakt draaiboek! 

 

   
 

• Atletiek dag groep 7 en Jan 

van Zeijltoernooi groep 8 

Woensdag 19 mei, na de vakantie, 

stond de atletiek dag voor groep 7 

gepland. Een week later, op woens-

dag 26 mei, stond voor groep 8 het 

Jan van Zeijltoernooi gepland. Beide 

sportdagen kunnen vanwege Covid  

helaas niet doorgaan.      

• Meivakantie 

De meivakantie start vrijdagmiddag 

30 april, voor de onderbouw om 

11.45 uur en voor de bovenbouw om 

14.15 uur. Denkt u er aan dat we 

vanaf maandag 17 april weer de ge-

wone schooltijden gaan hanteren? 

Met uitzondering van de woensdag; 

dan gaan we om 12.30 uur uit. 

Mede namens het hele team wensen 

we u een heerlijke vakantie met ho-

pelijk veel zon! 

 

   
 

 

Bijlagen: 

- Nieuwsbrief kinderboerderij Bees-

tenboel 

- Nieuwsbrief kinderoefentherapie 

- Nieuwsbrief Spel& mei 

 

 

Kalender: 

- vr. 23 april: kleine viering konings-

dag                                                                                                                  

-maandag 26 april: eindtoets groep 8 

- di. 27 april: koningsdag vrij  

- vr. 30 april: start Meivakantie 

- ma.17 mei: einde Meivakantie 

- woe. 19 mei: volgende nieuwsbrief  

 

 
 

Met vriendelijke groet, ook namens 

het team, 

 

Bart en Rian 


