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NIEUWSBRIEF

Cito-toetsen en rapport
Binnenkort beginnen we weer met het
afnemen van de cito-toetsen. We verdelen de
toetsen over de verschillende dagen. We
starten in de week van 7 juni en we zullen dan
klaar zijn voor de oudergesprekken.
Na het afnemen van de cito-toetsen nodigen
we u in de week van 4 juli weer uit via Parro
voor een oudergesprek.
De laatste schooldag zullen we de rapporten
meegeven. Zoals u wellicht heeft gemerkt
passen de rapporten niet goed meer in onze
mappen. Daarom krijgen alle kinderen een
nieuwe, grotere map.

AGENDA:
6 juni: Pinksteren, alle
kinderen vrij.
7 juni: Start cito-toetsen.
9 en 10 juni: Schoolreis groep
5/6.
23 juni: Schoolreis groep 1/2
en 3/4.
23 juni: Reisje Amsterdam
groep 7/8.
30 juni: Optreden koor, feest!
4 juli: Deze week
oudergesprekken.
14 juli: Afscheid meester Erik.

Korfbaltoernooi
Er was van groep 7/8 een team
en er waren twee teams van 5/6.
We moesten op maandag in de regen spelen want we hadden
op maandag en dinsdagavond schoolkorfbaltoernooi.
Dat vonden we erg leuk.
Toen wouden we een proefles doen.
Dat was ook heel leuk.
Want we deden bij de les partijtjes en
oefeningen op de korf.
We vonden het niet echt spannend want
er waren ook andere nieuwe kinderen en
we kenden er wel en paar
groetjes Sammie en Job groep 5/6

Meesters en juffen dag en afscheid meester Erik
Het einde van het schooljaar nadert al snel, met daarbij de verschillende feestelijkheden.
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om het meesters-en juffenfeest te combineren
met het optreden van het schoolkoor. Dit vindt plaats; donderdag 30 juni van 17.00 uur
tot 18.00 uur. Alle kinderen en ouders zijn dan welkom voor een hapje en een drankje,
aangeboden door de meesters en juffen. De kinderen brengen de geleerde liedjes ten
gehore.
Omdat meester Erik met pensioen gaat, zullen we donderdag 14 juli afscheid van hem
nemen om een feestelijke manier. We gaan deze dag onder schooltijd naar Nienoord
voor een leuk, gezellig programma samen met basisschool Het Palet. Meer informatie
hierover volgt. De kinderen kunnen in ieder geval deze dag om 14.00 uur weer bij
Nienoord worden opgehaald. Ouders/verzorgers zijn dan in de gelegenheid om Erik de
hand te schudden.
Vakantieplanning schooljaar 2022-2023 herhaling
Herfstvakantie 17-okt-21-okt
Kerstvakantie 26-dec-6-jan
Voorjaarsvakantie 27-feb-3-mrt
Paasvakantie goede vrijdag 7-apr-10-apr
Koningsdag -27-apr
Meivakantie 24-apr 5-mei
Hemelvaart 18-mei 19-mei
Pinkstervakantie 29-mei
Zomervakantie 24-jul- 1-sep
De overige margedagen maken we z.s.m. bekend.

