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KALENDER  MEI 
t/m 5 mei Meivakantie 
17 mei  GGD meten & wegen gr 6 
25 mei  Hemelvaartsdag 
26 mei  Alle leerlingen vrij 
 

 

KALENDER  JUNI 
5 juni  2e Pinksterdag 
13 juni  Schoolreis gr. 4 en 5 
13 juni  gr. 6 t/m8 schoolkamp 
14 juni  gr. 6 t/m8 schoolkamp 
14 juni  Viswedstrijd gr 1 t/m 8 
15 juni  gr. 6 t/m8 schoolkamp 
16 juni  bovenbouw gr. 6 t/m 8 vrij 
20 juni  gr 6 t/m 8 Westerbork 
29 juni  Schoonmaakavond 

 
VakantieBieb-app 
Lees deze zomer e-books met de VakantieBieb-
app! Met deze app zijn verschillende leuke, 
spannende boek te downloaden zodat je ook in 
de vakantie kunt lezen.  
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer 
beschikbaar op www.vakantiebieb.nl.  
 
 

Ontruimingsoefening 
Maandag 27 maart is er een 
ontruimingsoefening geweest op school.  
Daarbij kwam ‘Achterkamp’ toezien hoe dit 
verliep. Zij waren erg enthousiast over onze 
manier van ontruimen.  
Zie hieronder de conclusie van ‘Achterkamp’: 
- De oefening verliep snel en gestructureerd. Er 
was duidelijkheid betreffende de leiding.  

- Kleine overzichtelijke school waardoor het 
controleren van aanwezigen snel verloopt.  

- Er wordt adequaat gereageerd op het 
ontruimingsalarm.  

- Enthousiaste leergierige BHV`ers die op de 
hoogte zijn van de interne procedures.  
 
We hebben er een certificaat voor gekregen! 
 
 

 
 

Hulpgevraagd 
Voor veel activiteiten wordt er hulp gevraagd. 
Dit gebeurt doorgaans per mail. Met enige 
regelmaat moeten wij er een extra mail 
achteraan sturen, omdat we weinig respons 
krijgen op de eerste mail. Wij hopen dat u 
deelname aan buitenschoolse activiteiten ook 
belangrijk vindt. Omdat we in een buitengebied 
wonen zijn we hiervoor afhankelijk van uw 
hulp. Ook het begeleiden van groepjes kunnen 
we meestal niet alleen. Verzoek om daarom 
z.s.m. op onze mails te reageren met een 
antwoord. Alvast bedankt! 
 
Koningsspelen 
Vandaag zijn alle kinderen sportief bezig 
geweest tijdens de Koningsspelen.  Het was 
een leuke en geslaagde dag! 
Wij willen alle ouders die hebben geholpen 
hiervo
or 
bedan
ken. 
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Cito Eindtoets 
Alle leerlingen in groep 8 hebben afgelopen 
week de Cito eindtoets gemaakt. In eerste 
instantie zijn de leerlingen begonnen met de 
digitale versie, maar door een landelijke storing 
is er voor gekozen om verder te gaan op 
papier.  De uitslag wordt verwacht in de week 
van 15 mei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toneelavond 
Vrijdag 1 april hebben we genoten van een 
geweldige toneelavond! De kinderen hebben 
weer fantastisch leuke toneelstukjes en liedjes 
laten zien en horen.  Wat ons betreft volgend 
jaar voor herhaling vatbaar! Ook de verloting 
was een succes en is er een mooi bedrag 
opgehaald om een gedeelte van de kosten 
van de toneelavond te kunnen dekken. 
Helaas is dit niet voldoende en o.a. gezien de 
jaarlijks oplopende kosten zijn wij , na 
overleg en met instemming van de OR, vanaf 
volgend schooljaar genoodzaakt om een 
kleine entreeprijs te gaan vragen. Dit wilden 
wij volgend schooljaar, samen met de nieuwe 
datum voor de toneelavond, aan u 
mededelen. Nu hebben wij vernomen dat dit 
verhaal echter al op een andere wijze naar 
buiten is gekomen en daarom voelen wij ons 
genoodzaakt om u via deze nieuwsbrief 
hierover nu ook officieel in te lichten. Verdere 
toelichting ontvangt u aan het begin van 
volgend schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 


