
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nieuwsbrief maandag 26 maart  
 

Na een “blote” start van het project rondom het thema Nederlandse 

schilders, is er in alle groepen al van alles beleefd, ontdekt en 

gemaakt. Deze week gaan alle kinderen onder andere naar het 

Rembrandthuis. Van diverse activiteiten maken we fotos’s, die kunt u 

vinden op de website. Veel ouders helpen ons deze weken tijdens 

diverse activiteiten. Wat zijn we daar blij mee, dankjulliewel! 

Donderdag 12 april is de afsluitende tentoonstelling. Tussen 17:00 

en 19:00 uur bent u van harte welkom in de school en in de kerk, 

waar u kunt genieten van alle prachtige kunstwerken die de kinderen 

hebben gemaakt. 

 

Eindtoets groep 8 
 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april maken de leerlingen van  

groep 8 de verplichte eindtoets, de IEP. De eindtoets wordt door de 

eigen leerkracht afgenomen op beide ochtenden van ieder maximaal 

twee uur. De eindtoets geeft als resultaat een schooltype-advies voor 

het voortgezet onderwijs. Het eerder gegeven schooladvies van de 

leerkracht is echter leidend bij de toelating tot het voortgezet 

onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies een 

tweede objectief gegeven. Ouders van de leerlingen van groep 8 

ontvangen een informatiebrief en –folder over de IEP.  

 
 
 

 26 maart  2018 



 

Sportdag 20 april 
 
Op vrijdag 20 april organiseren we samen met de Driessenschool 

en de Michaelschool de jaarlijkse Koningsspelen/ sportdag. Na 

afloop van de sportdag genieten we gezamenlijk van een heerlijke 

Koningslunch. Alleen de kinderen van groep 5-8 hoeven deze dag  

een “10 uurtje” mee te nemen. Het tussendoortje voor groep 1-4 en  

de lunch worden verzorgd. Omdat we deze dag werken met een 

continurooster, zijn de kinderen vanaf 14:15 uur vrij.   

 

Te laat! 
 
Het gebeurt regelmatig dat ouders en kinderen te laat op school 

komen. De lessen starten om 8:45 uur. Als kinderen nog na die tijd 

de klas inkomen, is dit erg storend voor de leerkracht. We verzoeken 

u dan ook vriendelijk om ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in 

de klas zijn, zodat de lessen ook op tijd kunnen starten. Hartelijk 

dank voor uw medewerking.     

 

 
Kwink van de week  
 

 
 

   

Belangrijke data  
 
30 maart goede vrijdag, schooldag 



 

2 april Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij 

3 april MR vergadering 

12 april Afsluiting Project 17:00-19:00 uur 

17 april IEP eindtoets groep 8 

18 april IEP eindtoets groep 8 

19 april OR vergadering 

20 april Sportdag groep 1-8 school uit om 

14:15 uur 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


