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Uitslag eindtoets 

Dit jaar hebben we gekozen om de DIAeindtoets bij groep 8 af te nemen. Voorgaande jaren was er geen of een 

minimale keuze  in eindtoetsen. Wij hebben gekozen voor de DIAtoets omdat hij volledig digitaal is, er goede 

aanpassingen mogelijk zijn voor dyslectische kinderen, hij adaptief is en omdat hij gedurende 1 ochtend 

afgenomen kan worden.

De leerlingen hebben hem naar verwachting gemaakt en het groepsgemiddelde komt iets boven het landelijk 

gemiddelde uit. Al eerder heeft iedereen het advies voor het vervolgonderwijs ontvangen en hebben ze zich 

ingeschreven op de school van hun keuze.

Dit jaar gaan er 2 leerlingen naar het VWO, 3 leerlingen naar VMBOTL/HAVO,  een leerling naar de 

huiskamerklas en een leerling naar VMBOkader

Staking

Woensdag 30 mei wordt er gestaakt door de leerkrachten in onze regio. Hoewel wij het doel van de actie 

volledig onderschrijven, hebben we ervoor gekozen om de school deze keer niet te sluiten. We gaan wel een 

alternatief programma draaien deze woensdag. 

Juf Marian

In alle groepen is de rust gelukkig wedergekeerd na de onverwachte wisselingen door de uitval van juf Marian.

Gelukkig lukt het Marian ook steeds beter om het reilen en zeilen van de groep los te laten en lijkt ze langzaam 

maar zeker weer in haar oude doen te komen. Ze gaat graag mee op schoolkamp maar zal de nachten thuis 

doorbrengen. Het doel is dat ze komend schooljaar weer met haar oude energie volledig kan starten.

Schoolreisjes en schoolkamp

Volgende week woensdagmorgen 30 mei, vertrekken de kinderen uit de bovenbouw op de fiets naar het 

schoolkamp in Veenendaal. Richard Verwey, Ronald Vernooy gaan mee als hulpouders,  meester Martijn gaat 

natuurlijk mee, en gelukkig kan juf marian er overdag ook bij zijn.

Vrijdag 1 juni gaat groep 1,2 op schoolreis naar De Vergarde. Zij gaan met auto’s. Omdat dit schoolreisje 

aanmerkelijk goedkoper gaat uitvallen dan begroot, hebben we voor de kleuters ook een poppentheater 

kunnen reserveren in de voorlaatste week voor de zomervakantie. Zo zal de ouderbijdrage toch volledig 

worden geïnvesteerd. De kleuters zullen deze vrijdag gewoon om 12.30 uur terug op school zijn.

Donderdag 7 juni gaat groep 3 t/m 6 op schoolreis naar Tivoli. Er zijn dit jaar geen extra hulpouders nodig 

doordat het park helemaal ingericht is op deze leeftijdsgroep. De tijd dat de kinderen terug verwacht worden, 

wordt nog met ouders gecommuniceerd.

Musical

De kinderen uit groep 7 en 8 zijn onder begeleiding van een groepje enthousiaste ouders en meester Martijn 

gestart met de repetities voor de eindmusical. Het belooft weer een leuk optreden te worden!
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Uitstapjes 

Vorige week is groep 5,6  met verrekijkers en informatie van Goof den Hartog over verschillende soorten 

vogels, op de fiets gestapt en op zoek gegaan naar weidevogels. De kinderen en ouders waren erg enthousiast 

hoewel het wel een knap eind fietsen bleek… 

Gister is groep 3,4 naar de put van Buren geweest en ook dit uitstapje was niet alleen informatief maar ook erg 

gezellig. Met dank aan de hulpouders die hebben gereden. Het uitje van groep 7/8 kon, wegens te weinig 

begeleiding, helaas geen doorgang vinden.

Morgen is de kleutergroep aan de beurt. Zij gaan naar de kinderboerderij en worden door ouders gebracht en 

begeleid.

E-books voor in de vakantie

Dankzij de vakantiebieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een mooie ontwikkeling want 

doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.

De vakantiebieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het hele 

gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de 

Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als 

uzelf genieten van meer dan 60 e-books.

Om het lezen extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat 

hun favoriete e-book uit de vakantiebieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u 

op www.vakantiebieb.nl. 

Verjaardagen

28 mei is Janne jarig, de 29ste Maike en de 31ste Vailet. 3 juni viert Annemarie haar verjaardag, de 5de zijn 

Anne, Guus en Tobias jarig,  Ava op de 8ste, Anniek op 9 juni, Vic op de 12de en Swen is jarig op 13 juni. 

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellig feestje gewenst!

Agenda

24-5 groep 1/2  gaat ‘s middags naar de kinderboerderij in Culemborg

30,31 en 1-6 schoolkamp groep 7/8 

30-5 alternatief lesprogramma ivm zorgen basisonderwijs ipv staken 

1-6 schoolreisje groep 1/2 kinderen zijn gewoon om 12.30 terug op school

7-6 schoolreisje groep 3 t/m 6 De verwachte terug kom tijd wordt nog gecommuniceerd.

15-6 Zomerfeest

18-6 Dode hoekles op de parkeerplaats groep 7/8 

20 t/m 22-6 Kinderen vrij, studiedagen team

25-6 ouders van harte welkom van 14.30 tot 15.15 uur voor ouderbedankje in de vorm van      

                             High Tea verzorgd door het team

29-6 Rapport 2 mee naar huis

3+4-7 rapportgesprekken op verzoek

9-7 middag 13.30 uur generale repetitie musical. Bewoners uit Zoelmond van harte welkom,

                             zegt het voort!

                             Avond: 19.00 uur musical met toegangsbewijs (via de bovenbouwleerlingen te verkrijgen)

10-7 Avond: musical met toegangsbewijs. Aansluitend afscheid groep 8 en ouders

12-7 vanaf 15.00 uur ijsje eten op het schoolplein. 

                             Start zomervakantie om 15.15 uur t/m 24 augustus
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