
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

 

De laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd lekker hectisch. De 

sportdagen voor alle kinderen worden georganiseerd, er zijn veel vrije 

dagen, de kinderen (en de teamleden) kijken uit naar de schoolreisjes en 

groep 8 is druk bezig met het organiseren van hun afscheid. De sportdagen 

organiseren we samen met de Michaelschool en de Driessenschool in 

Grootschermer. Volgende week starten we met de halfjaarlijkse CITO 

toetsen, om de voortgang van de kinderen goed te kunnen volgen. Tijdens 

de studiedag op 3 juni zal het team het afgelopen schooljaar evalueren en 

nieuwe plannen maken voor het komend schooljaar. En zo komt de 

zomervakantie langzaam dichterbij… 

 

Poelboerderij 

 

Maandag 30 mei gaan alle kinderen met de bus (het lijkt wel een 

schoolreisje) naar de Poelboerderij in Wormer. Bij de Poelboerderij zijn 

diverse activiteiten voor alle knderen, passend in het thema “Water”. We 

zijn op tijd weer terug op school. Wil u ervoor zorgen dat de kinderen deze 

dag allemaal een lunchtrommel en tussendoortje meenemen naar school, 

kleren aan hebben die een beetje vies mogen worden en natuurlijk een 

zonnig humeur. We kijken uit naar een gezellige dag! 

 

Verzoek 

 

Om het schoolplein voor alle kinderen en ouders veilig en pretiig te houden, 

zijn honden op het schoolplein en bij het hek niet toegestaan. We vragen 

hiervoor uw begrip en medewerking. Alvast heel hartelijk dank! 

 

 

 23 mei 2022 



 

Belangrijke data  

 
25 mei    Sportdag groep 1-4, samen met de   

    Driessenschool en de St. Michaelschool 

26 en 27 mei   Hemelvaart, kinderen vrij 

30 mei    bezoek Poelboerderij groep 1-8 

31 mei    Start Cito-toetsen 

3 juni    Studiedag team, kinderen vrij 

6 juni    Tweede Pinksterdag, kinderen vrij 

8 juni    afsluiting thema water, inloop (groot)ouders 

12-12:30 uur 

14 juni    OR vergadering 

15 juni    Schoolfotograaf 

17 juni    afscheid juf Ria 14:55 uur 

21 juni    start Avond 4-daagse 

21 juni    MR vergadering 

 

   

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


