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Groep 8 en het Voortgezet Onderwijs 
De aanmeldperiode is voorbij en afgelopen donderdag hebben we vernomen dat al onze groep 8 leerlingen zijn 
aangenomen op de school van hun eerste keuze. Van harte gefeliciteerd. Daarmee zijn we er nog niet…..op 
dinsdag 16 en woensdag 17 april maken de leerlingen de Centrale Eindtoets. Het resultaat daarvan kan nog 
effect hebben op het advies. We wensen de leerlingen heel veel succes !!!. 
 

Social Schools 
Eind vorige maand zijn we overgegaan op SocialSchools. De opvolger van Digiduif. Sommige ouders 
ondervonden wat problemen. Die zijn gelukkig opgelost. Wij gebruiken SocialSchools 3.0. Dus die app moet 
u ook uit de app store downloaden. 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 12 april zal in het teken staan van de Koningsspelen. Wij hopen op een prachtige dag en veel 
sportiviteit. Via SocialSchools heeft u al meer informatie hierover gekregen. 
 

Paasviering 
Donderdag 18 april vieren wij in de ochtend met al onze leerlingen het Paasfeest. Uw kind heeft die dag tot 12 
uur les en daarna begint de MEIvakantie. De MEIvakantie eindigt op 3 mei en op maandag 6 mei zien we elkaar 
weer op school voor de laatste periode tot aan de zomervakantie. 
 

Cultuurproject 
Vanaf maandag 6 mei start ons grote cultuurproject met als thema Utopisch Bouwen. Noteert u als vast in de 
agenda dat wij het project zullen afsluiten op dinsdag 21 me met een mooie expositie. U krijgt hierover nog 
nader bericht. 
 

Hemelvaart dagen 
Op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn alle leerlingen vrij in verband met hemelvaart. 
 

Cultuurproject 
Vanaf 1 april heeft de school een conciërge gekregen. Meester Achalhi zal iedere dag op school zijn tussen 08.00 
en 16.00 uur. Op de woensdag werkt hij tot 13.00 uur en op de vrijdag tot 12.15 uur. Wij heten hem welkom en 
zijn heel blij dat hij bij ons op school is gekomen. 
 

Cultuurproject 
Na de meivakantie zal groep 7 zich gaan buigen over de CITO Entreetoets. Deze toets is een hulpmiddel om in 
december van dit jaar een goed Bindend School Advies te kunnen geven. Wij wensen de leerlingen veel succes 
en verwachten dat ze volledig gemotiveerd de toets zullen gaan maken. 
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Belangrijke data 
12 april  : Koningsspelen 
16 en 17 april : Centrale Eindtoets groep 8 
18 april  : Paasviering met de kinderen op school 
Na meivakantie : groep 7 maakt de CITO Entreetoets 
6-21 mei : Groot school Cultuurproject 
21 mei  : afronding cultuurproject met mooie expositie 
30 en 31 mei : Hemelvaart…alle kinderen vrij!! 
 

 
 
 


