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Bag2School 
Donderdag 27 mei was de Bag2School 
actie. Bedankt voor alle zakken. Hebt u de 
actie gemist? Maandag voor schooltijd 
kunt u uw zakken dan 
nog brengen. Om 9 uur 
wordt alles opgehaald. 
 
  

Oproep schilderen 
fietsenstalling 
Onze fietsenstalling heeft nodig een laag 
verf nodig. De oude moet eraf en nieuwe 
erop, zodat het er weer fris uit ziet. 
Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Zijn 
er ouders die deze klus voor de 
zomervakantie wel zouden willen 
uitvoeren? We horen het graag van u! U 
kunt reageren op deze nieuwsbrief. Alvast 
bedankt!  

 
Centrale Eindtoets 
Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 
een eindtoets. Vorig jaar is dat door 
corona niet doorgegaan, maar dit jaar wel. 
En wat zijn we ontzettend trots op de 
kinderen! Onze school heeft het weer heel 
goed gedaan, ondanks twee keer een 
lockdown en quarantaine. Het landelijk 
gemiddelde is 534,5 en onze groep 8 heeft 
540,3 gemiddeld gescoord! Twee kinderen 
hebben zelfs de maximale score behaald 
en alle kinderen zaten op of boven de 
verwachte score. Toppers! 
 

Activiteiten tot de zomervakantie 
Door de beperkingen zijn nog niet alle 
activiteiten die we normaal gesproken 
houden mogelijk. Maar we verklappen 
alvast dat we ontzettend leuke dingen  

 
daarvoor in de plaats hebben kunnen 
regelen! Hieronder de kalender tot de 
zomervakantie met alle activiteiten die tot 
nu toe bekend zijn. Nog 6 weken hard 
werken in combinatie met leuke 
activiteiten en dan is het alweer 
zomervakantie. 
 

Juni  

4 Meester- en juffendag 

7 Start citotoetsen groep 3 t/m 7 

8 Afsluiting scoor een boek, 
leesproject van groep 5 

9 Landelijke buitenspeeldag 

10 MR vergadering 

24 Musical groep 8 (wordt gefilmd, 
zonder ouders) 

25 Afsluiting thema A t/m Z 

25 Musicalopnames 

28 Schoolactiviteit groep 1 t/m 8 
als vervanging schoolreisjes 

29 Start zwemvierdaagse 

30 Rapport mee 

 

Juli  

2 Activiteit groep 8 
Sportlandgoed  

5-6 Oudergesprekken online 

5 Vanuit de Brede School een dag 
met springkussens, stormbaan, 
bewegingsbaan, etc. als gymles 

6 Dansen op het plein 

7 Kinderen vrij: studiedag 

7 Afscheidsavond groep 8 

8 Om 11 uur kijken in de nieuwe 
groep (groepenwissel) 

9 Feestelijke laatste schooldag in 
thema cowboys en indianen 

9 12 uur zomervakantie 
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Thema vormen en kleuren 
Vorige week zijn wij gestart met het 
thema vormen en kleuren. De afgelopen 
dagen hebben wij verschillende 
activiteiten gedaan samen met de 
kinderen. Wij hebben met magneten in 
verschillende kleuren vormen gebouwd. 
Raden welke vorm er op je rug werd 
getekend. En welke vormen en kleuren 
horen bij elkaar. 

          

                        
 
 
 

Leuk versje wat wij de kinderen hebben 
geleerd over vormen: 

 
 

Verjaardag 
Hiep hiep hoera Daan is afgelopen dinsdag 
3 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd! 

 
 
Nieuwe aanmeldingen. 
In de zomervakantie worden er een aantal 
kinderen 4 jaar en gaan dan naar groep 1. 
Er is weer ruimte voor nieuwe kinderen 
voor de voorschool. Mocht u graag 
informatie willen hebben of meer willen 
weten over de voorschool, komt u dan 
gerust langs of neem contact op met 
Kinderopvang Dapper. 


