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Helaas, het fruitproject is tot een einde gekomen. We gaan ons voor het nieuwe schooljaar weer
inschrijven.
Dit betekent dat de kinderen op alle dagen van de week weer zelf fruit mee moeten brengen voor
de 10 uur pauze!!!
Excursiegeld
Ieder jaar int de ouderraad bij u het excursiegeld. In verband met de regels rondom corona,
hebben we dit schooljaar geen excursies kunnen organiseren. De ouderraad heeft daarom
besloten het excursiegeld over te hevelen naar het nieuwe schooljaar!
Verkeersexamen
Dinsdag 8 juni hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 hun praktisch verkeersexamen. Ze
moeten die dag hun fiets meenemen naar school. De fiets moet voldoen aan alle veiligheidseisen.
Alvast veel succes allemaal.
Unit 1
Deze week zijn we met de hele klas op de foto geweest. Ze zijn vast heel mooi geworden........
Op woensdag was daar de nieuwe letter. De letter ‘j’. Wij
weten er al heel veel woorden mee te maken. Je mag thuis
best eens op zoek gaan naar een voorwerp met de letter ‘j’.
Ook zijn we druk geweest met onze boodschappenbriefjes.
In het restaurant blijft het spel leuk om te zien. De kinderen
nemen al echt een rol als ober of klant aan. Bij rekenen zijn
we bezig geweest met het tellen van euro's. We hebben
gekeken naar meer en minder en we hebben euro's geteld.
Ook hebben we in reclamefolders gekeken hoeveel euro's
eten kost.
Gelukkig heeft het zonnetje lekker geschenen. Denkt u bij
mooi weer aan het insmeren van uw kind?
Speelplaats
Afgelopen zaterdag hebben veel ouders, kinderen en leerkrachten een start gemaakt met het
aanleggen van ons groene speelplein. Er is hard gewerkt! De contouren zijn al zichtbaar.
Zaterdag 12 en 19 juni gaan we hiermee verder. Zijn er nog ouders die willen helpen? U bent van
harte welkom!

Eindtoets groep 8 (Route 8):
De uitslag van de eindtoets (Route 8) voor groep 8 is inmiddels binnen. Met een score van
208,5 zitten we mooi op het landelijk gemiddelde!!!
Wat zijn wij hier trots op!!
De kinderen hebben hard gewerkt om een resultaat te behalen dat past bij hun eigen
ontwikkeling!
Hieronder vindt u het aantal kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs
uitstroomt.
Niveau
VMBO Basis
VMBO Kader
VMBO Theorie
HAVO
VWO

Aantal kinderen
4
13
5
7
9

~ Hafsa Sahin ~ Sophie Scholtz ~ Belle van Woerkom ~
~Sigird Reijnen ~ Marloes Ham ~ Sophie van Kuppenveld ~
~ Joep Tollenaar ~

