
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Wat een prachtig weer! We smeren ons een ongeluk, en zijn vooral heerlijk 

aan het genieten op het plein en het Klavertjesveld. Ook de gymlessen van 

juf Caroline worden met dit weer buiten gegeven. Groep 1-2 gaat over één 

nachtje lekker op schoolreisje, groep 3-4 moet nog 4 nachtjes wachten en 

ook groep 5-6 gaat deze week op kamp. Voor de ouders die meegaan 

geldt dat we hen vragen om een thuistest af te nemen, de basisregels 

rondom hygiene goed in acht te nemen en thuis te blijven bij 

verkoudheidsklachten. Zo zorgen we voor een veilig schoolreisje voor 

iedereen. We maken er met elkaar weer een feestje van! 

 

Rapporten 

 
Deze week worden de Citotoetsen in groep 3-7 en PRAVOO 

observaties in groep 1-2 afgemaakt. Volgende week heeft het team de 

laatste bespreking waarin we alle resultaten en bevindingen met elkaar 

bespreken. Op donderdag 8 juli krijgen alle kinderen vervolgens hun 

rapport weer mee naar huis.  

 

Kwink van de week 

 
De Kwink van de komende weken gaat over keuzes maken:  

 

“Ik weet wat ik doe als het tegenzit” 
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BSO Bootcamp Tita-Kinderopvang 

 

Wat een 

superenthousiaste en 

actieve kids hebben we 

al gezien bij de BSO 

bootcamplessen. 

lPlanken, opdrukken, 

squats, conditie en 

behedigheidsspelletjes, 

frisbee met een 

hoepel….Ze doen het 

allemaal! De eerste les 

was in de kerk maar de 

afgelopen weken met het 

mooie weer op het 

Klavertjesveld. De groepen 

zitten helemaal vol, een 

groot succes!  

 
 

 

 
Belangrijke data/ de laatste weken 

 
14 juni     OR vergadering 

15 juni     schoolreisje groep 1-2 

15 juni     MR vergadering 

17-18 juni    Schoolkamp groep 5-6 

18 juni     Schoolreisje groep 3-4 

22 juni     Doorschuifmiddag 1 

23 juni     Juffendag 

22-25 juni    Avond 4-daagse 

25 juni     Voorstelling ‘Belletje sterk”  groep 1-4  



 

28-29-30 juni    Schoolkamp groep 7-8 

1 juli     Doorschuifmiddag 2 

5 juli     Afscheidsmusical in de kerk. In de 

middag voor groep 1-6, in de avond voor ouders/familie groep 7-8, team en  

Ouderraad. 

9 juli     Laatste schooldag, afscheidsspelletjes 

voor alle kinderen, georganiseerd door groep 8. De school gaat deze dag 

om  12:15 uur uit. Om 11:45 start het overgooien van de kinderen van 

groep 2,4,6 en als laatste groep 8. Dit wil je niet missen! 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


