
 Wist u dat...? 

 ... alle kinderen schoolfruit 

krijgen tot aan de zomervakantie? 

Dit schoolfruit krijgen de kinderen 

op woensdag, donderdag en vrij-

dag. Geeft u uw kind op maandag 

en dinsdag fruit of een boterham 

mee? Dat hebben ze allemaal wat 

te eten in de pauze, en kunnen ze 

er daarna weer tegen :) 
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   Verjaardagen 

         

        28 juni: Bassam 

          4 juli: Jomar 

        7 juli: Moussa 

      15 juli: Roufaida 

19 juli: Nai-Jealy 

21 juli: Ciwan 

   Hoera voor groep 8! 
   Ieder jaar maakt groep 8 in april de Cito-toets. Achtste groepers  

beantwoorden veel vragen over spelling, rekenen en begrijpend lezen.  

De kinderen hebben het dit jaar heel goed gedaan! We zijn trots op ze! 

De 13 kinderen van groep 8 hebben gescoord tussen de 518 en 546; 6 

leerlingen hebben een score van 540 gehaald of hoger. Prachtig om te 

zien dat ze allemaal zijn blijven groeien, ondanks zo’n raar corona-jaar.  

3 Leerlingen gaan naar VMBO Basis-Kader; 2 leerlingen naar VMBO 

Kader-Theoretisch; 2 leerlingen naar VMBO Theoretisch-Havo; 2 leer-

lingen naar de Havo; 4 leerlingen naar het VWO. Gefeliciteerd! 

En nu: op kamp en werken aan een mooie musical. Veel plezier!  

 Belangrijke data 

            23-24 juni: kamp voor groep 8 

            1 juli: alle kinderen vrij (studiedag) 

            7 juli: sportdag voor groep 1 t/m 3 

      7 juli: rapport mee naar huis 

   8 juli en 13 juli: gesprekken met ouders 

  16 juli: kinderraad 

   20 juli: alle kinderen maken kennis  

               in hun nieuwe groep 
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… op woensdag 16 juni groep 4 tot en 

met 8 een sportdag had? Vanwege 

de corona-maatregelen was alles per 

klas georganiseerd. (Voor groep 1 tot 

en met 3 is de sportdag op 7 juli.) Een 

deel was binnen en een deel was bui-

ten. De kinderen hebben veel plezier 

gehad en veel gesport. En bij het 

touwtrekken wonnen... de meiden! 

 

... er ook versoepelingen aange-

kondigd zijn voor de basisscholen? 

We verwachten dat het vanaf vol-

gende week wat soepeler wordt. 

Wat mag en wat nog niet, horen we 

waarschijnlijk aan het einde van  

deze week. Zonder mondkapjes zou 

al heel fijn zijn... Zo gauw we meer 

weten, hoort u van ons.  


