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Agenda 

21 april Koningsspelen 

24 april t/m 28 april Meivakantie 

4 mei 4 mei-herdenking 

5 mei Bevrijdingsdag; kinderen vrij. 

17-19 mei Schoolkamp groep 6 

25, 26 mei Hemelvaart; kinderen vrij. 

1 juni Schoolreisjes groep 1 t/m 5 

5 t/m 9 juni Pinkstervakantie 

12-14 juni Schoolkamp groep 7 

19-21 juni Schoolkamp groep 8 

30 juni Musical in Geert Teis 

3 juli Studiedag team; kinderen vrij. 

 
Oud papiercontainer 
Op de onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school:      

 29 mei - 2 juni 

 17 juli - 21 juli 
 
 
 
 
Aanwezigheid Anne Marie Boels 
Maandagmiddag 1 mei en dinsdagochtend 2 mei. 
 
Verkeersexamen groep 7 
De afgelopen weken is er in groep 7 volop geoefend om fietsend veilig over straat te kunnen. Op donderdag 6 
april zijn alle leerlingen van de groep geslaagd voor het theoretisch examen. Een week later hebben zij door 
Stadskanaal het praktijk examen afgelegd. Alle deelnemers van onze school hebben het VVN Verkeersexamen 
succesvol af kunnen ronden! 
Een resultaat om trots op te zijn!  
 
Verkoop paaseitjes-actie 
Door de fantastische inzet van alle kinderen (én ouders, familie, buren, collega's enz.) is de opbrengst € 3.125,00! 
Hier zijn we heel erg blij mee en van de winst kunnen we weer leuke extra's doen voor de kinderen.  
Bedankt iedereen en een gezellige vakantie gewenst! 
Groet van de Oudervereniging 
 
Cito Eindtoets groep 8 
Afgelopen week heeft groep 8 de Eindtoets Cito gemaakt. We hopen dat de uitslagen overeenkomen met het 
advies dat al met ouders en kinderen besproken is.  



 
Koningsspelen 
Vandaag hebben alle kinderen van de school kunnen genieten van een succesvolle, gezellige, sportieve 
Koningsspelen-dag. 
 
Musical 
De voorbereidingen voor onze musical op vrijdag 30 juni in Geert Teis, zijn in volle gang. De decorgroep is super 
enthousiast aan het werk! Ook in de groepen begint dit al vorm te krijgen. We hopen dat dit een onvergetelijke 
voorbereidingstijd en avond wordt. Houd deze avond vrij! 
 
Opbrengst vastenactie 
De opbrengst van de vastenactie is 1026,- euro. Wat een prachtig bedrag! Dit bedrag is gespaard met de 
vastenactiezakjes en de 100 euro van de kunstveiling.  
Dit geld gaat naar de jeugdhuizen in El Salvador. 
Hartelijk dank allemaal! 
 
Herinnering 
Schoolreis en schoolkamp  
Nog een klein poosje wachten en dan is het weer zover! Dan gaat groep 1 t/m 5 op schoolreis en groep 6, 7 en 8 
op schoolkamp. De bussen zijn besproken en de kampeerboerderijen vastgelegd! Spannend … maar ook heel 
leuk! Hieronder vindt u een overzicht van waar we naar toe gaan, wanneer en wat de kosten zijn. Wilt u deze 
z.s.m. mogelijk overmaken naar   
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Groep 1/2    1 juni De Drentse Koe in Ruinerwold € 21 
Groep 3   1 juni Duinen Zathe in Appelscha € 23 
Groep 4, 4/5 en 5  1 juni Schloss Dankern in Haren (D) € 23 
Groep 6   17, 18 en 19 mei 25 graden Noord in Drouwenerveen € 65,-  
Groep 7   12, 13 en 14 juni Ermerstrand in Erm € 70,-  
Groep 8   19, 20 en 21 juni Schiermonnikoog € 90,-  

Zoals u ziet gaan de groepen 4, 4/5 en 5 naar Schloss Dankern in Duitsland. Wilt u ervoor zorgen dat iedereen een 
geldig ID-bewijs mee kan nemen?  

We wensen iedereen een hele fijne vakantie. 

 

 

 


