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Belangrijke data 

25-26-27 mei: alle kinderen vrij 

2 juni: schoolfotograaf op de Monchyschool 

3 juni: alle kinderen naar school tot 14.35 uur  

 (foutje op de schoolkalender) 

6 juni: alle kinderen vrij 

 

- Kijkje in de klas gaat niet 

door op 30-31 mei en 2 juni 

(dit is nog in april geweest) 

- Geen sponsorloop op 8 juni 

Verjaardagen 

 

24 mei: Leila 

31 mei: Naomi 

5 juni: Caitlin 

6 juni: Iva 

9 juni: Sulaiman & Jahvayo 

12 juni: Sidra        14 juni: Adam 

18 juni: Abdallaah, Ayoub &  

    Rogenny 

22 juni: Saffae 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

Wist u dat? 

… het vakantierooster voor het 

nieuwe schooljaar 2022-2023 al 

bekend is? Op de website van de 

Monchyschool kunt u alle 

vakanties vinden.  

De studiedagen voor 2022-2023 

moeten nog worden vastgesteld. 

Zo gauw die data bekend zijn, 

hoort u van ons. 

 

 

 … er leuke activiteiten voor de 

kinderen gepland zijn, nu alles 

weer mag? De kinderen gaan op 

schoolreis op woensdag  

6 juli. Meer informatie volgt nog! 

En er zijn sportdagen gepland 

op 11 juli voor groep 1-4 en op  

13 juli voor groep 5-8. U ontvangt 

hierover nog meer informatie.  

 

 

… op donderdag 2 juni de 

schoolfotograaf komt? Alle 

kinderen komen weer op de foto. 

Er worden ook broertjes/zusjes-

foto’s gemaakt van de kinderen 

die op school zitten. Ieder gezin 

krijgt een link, zodat u thuis via 

internet de foto’s kunt zien en ze 

online kunt bestellen. 

In april maken alle kinderen in Nederland de Eindtoets, om te laten zien wat ze 

in al die jaren op de basisschool hebben geleerd met rekenen, lezen en 

spelling. De groep 8-kinderen van de Monchyschool hebben op 20 en 21 april 

de Centrale Eindtoets van Cito gemaakt.  

 

Op vrijdag 20 mei kregen alle kinderen de uitslag. Ze hebben het héél goed 

gedaan! Niemand is ‘onderuit’ gegaan, alle kinderen hebben op hun niveau de 

toets gemaakt, sommige kinderen zelfs beter dan dat ze van zichzelf wisten. 

Als school hebben we boven het landelijk gemiddelde gescoord.  

Daar zijn we trots op!  

Goede resultaten! 


