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Beste ouders/verzorgers,
GEBOREN
Bij de Fam. v.d. Nieuwendijk is afgelopen woensdag een dochtertje geboren. Lydia is het
zusje van Joas (gr. 1) en Matthias (instroomgroep). Van harte gefeliciteerd en Gods zegen bij
de opvoeding toegewenst.
KINDRAPPORT
Vandaag krijgen alle kinderen hun Kindrapport mee. In dit rapport zitten werkjes van de
afgelopen periode.
VERKEERSEXAMEN
Groep 7 en 8 heeft a.s. maandag het theoretisch verkeersexamen. Dit wordt in de klas
gemaakt. We maken een het examen op papier. De verkeersouders kijken het na en aan het
einde van de dag weten jullie de uitslag. Veel succes!
Er is nog één herkansing als het aantal punten niet wordt gehaald.
CITO EINDTOETS
Groep 8 maakt volgende week dinsdag, woensdag en donderdag de Cito Eindtoets, dit doen
we digitaal. Er is een leeromgeving op de Chromebooks klaargezet. De leerlingen weten
intussen hoe het werkt. Doe je best!
In mei ontvangen we de uitslag.
De leerkrachten zorgen ervoor dat er iets te snoepen is als jullie de toets maken.
Groep 7 is op deze ochtenden van 8.30-11.30u thuis en maakt daar rekenen en taal. Dit
wordt op Classroom gezet. We hebben geen plaats in de school om deze leerlingen ergens
anders te laten werken, maar ook geen extra leerkrachten, want de de leerkracht is bij groep
8. Om 11.30u komen ze naar school en hebben de rest van de dag gewoon les.
KONINGSSPELEN
Vrijdag 23 april houden we de Koningsspelen. Groep 0 t/m 4 gaan op het plein spelletjes
doen. De AC zet deze klaar en regelt samen met de juffen alles. We doen dit van 11 tot 12
uur. Daarna lunchen we met elkaar en hebben nog een gezellige middag in de eigen klas.
Tot kwart voor 11 wordt er gewoon gewerkt. Elk kind krijgt iets te eten en te drinken.

Groep 5 t/m 8 gaat voor Wandelen voor Water een sponsorloop houden. Er wordt een route
van ongeveer 6 km uitgezet. Die gaan de kinderen in klassenverband met de leerkracht
lopen. Iedereen neemt drie grote flessen met water mee. Die worden in een rugtas gedaan,
rugtas krijgen de leerlingen. Veel kinderen in 3e wereldlanden moeten elke dag een aantal
km lopen om water te halen, er is geen stromend water in de huisjes. Het geld, dat
opgehaald wordt, is voor Oeganda om stromend water en toiletvoorzieningen aan te leggen.
Zeker in Corona Tijd heel belangrijk! Help mee en vraag aan familie, vrienden en buren of
ze jullie willen sponsoren.
Voor jullie staat onderweg iets te eten en te drinken klaar!
Na de sponsorloop lunchen jullie in de klas en ‘s middags is er een gezellige middag in de
eigen groep. Ook in deze groepen wordt tot 10.45u het gewone werk gedaan!
OUDERBIJDRAGE
Van de week zag ik op de rekening van de Ouderbijdrage dat 35 van de 66 gezinnen de
ouderbijdrage al hebben betaald. Fijn, we hopen dat de anderen volgen!
Het ontbijt met Pasen, de versnaperingen voor de Koningsspelen, iets te snoepen tijdens de
Cito Eindtoets wordt allemaal van dit geld betaald.
OP TIJD
Als de torenklok half 9 slaat, komen er nog van alle kanten moeders en kinderen aan. Graag
allemaal op tijd komen, dan kunnen we om 8.30u met de lessen starten en gebruiken we de
lestijd optimaal. Bedankt alvast!
TENSLOTTE
Iedereen het allerbeste toegewenst!
Een hartelijke groet van het team,
Ankie van Wageningen

