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Nummer 28, 20-04, Schooljaar 2017-2018 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sportochtend onderbouw. 
Woensdag 25 april hebben alle groepen 1 en 2 van de 

onderbouw sportdag. 
De sportochtend vindt plaats in school en op het schoolplein. 

Daarbij gaan de kinderen en de leerkracht langs verschillende 

onderdelen. 

Om de kinderen goed voor te bereiden hebben zij sportieve 

kleding nodig waarin makkelijk kan worden 

bewogen. Eventueel een jas voor de regen en de kou. Schoenen waar ze hard op kunnen 

hollen. Het liefst sportschoenen. 

De kinderen mogen i.v.m. veiligheid niet sporten met sieraden in/om. Zorg dat de 

sieraden thuis blijven, dan kunnen ze ook niet zoek raken. 

Denkt u aan eten en drinken voor in de pauze.  

Wij rekenen natuurlijk op goed weer. 

 

IEP 
Dit jaar hebben we voor het eerst de IEP-toets afgenomen. 

Deze toets vervangt de eind CITO toets van groep acht. De 

toets is dinsdag en woensdag afgenomen. De kinderen 

hebben dinsdag twee onderdelen gedaan en woensdag 

twee onderdelen gedaan. Natuurlijk kregen de leerlingen 

tussendoor pauze.  

De toets is niet alleen korter dan de eind CITO toets, maar 

heeft ook een andere opbouw. De vragen die gesteld 

worden gaan van makkelijk naar moeilijk, zodat de leerling 

“ingewerkt” wordt. Het rekengedeelte is minder talig dan 

we van de CITO gewend zijn.  

Gisteren is de toets verzonden om na te laten kijken.  

We zijn benieuwd naar de uitslag. 

 

Culturele uitstapjes  
Er breekt weer een drukke tijd aan met veel culturele uitstapjes voor verschillende groepen. 

Hieronder ziet u welke groep waar naartoe gaat.  

Dinsdag 17-04 gingen de groepen 1/2 a, b, c, d, e en 2+ naar de Stadsschouwburg met 

de bus om een dansworkshop te volgen. De kleuters krijgen al dansles op school van een 

dansdocent, en nu mogen ze ook in een echte schouwburg dansen, wat een ervaring!!  



Woensdag 25-04 gaan de groepen MD, ME, MF, MG naar 

Archeon, een museum voor oudheden. De kinderen zullen zich 

een dag helemaal onderdompelen in de wereld van de 

geschiedenis en nog meer te weten komen over  o.a. de 

Romeinen.  

 

Schatkamer nieuws!!  
Deze week heeft uw kind een inschrijffolder meegekregen voor de naschoolse activiteiten. In 

het overzicht hieronder ziet u of uw kind deze periode zich kan opgeven. Doet u het ingevulde 

formulier in de schatkamerbrievenbus voor 24 april 2018? Deze staat op de balie bij de 

administratie.   

Periode 4 , mei, juni, juli 2018  

Wanneer?  Wat?   Waar?   Voor wie?   Tijd?  

Maandag  Proeflab  Bevo-lokaal  MA, MB, MC, 2+   14.00-15.45    

Maandag  Toneel   Muziek-lokaal  3/4 van MD, ME, MF, MG   14.00-15.45  

Dinsdag  Beeldhouwen  Bevo-lokaal  5/6 van ME, ME, MF, MG, MH, MI  
                                                                                        14.00- 15.45  

Donderdag  Slam-Poetry   Muziek-lokaal   7/8 (alle groepen)   14.00- 15.45  

Schatkamerpresentaties!!  
Uw kind staat weer te popelen om aan u te laten zien wat het geleerd en gedaan heeft tijdens 

de schatkameractiviteiten. Hieronder ziet u wanneer u kunt komen kijken naar uw kind.  

Maandag 23-4 om 15:15 uur-15:45 uur: Proeflab, de kinderen geven een presentatie in 

het bevo-lokaal. Komt dat zien!  

Dinsdag 24-04 om 15:15 uur-15:45 uur: Beeldhouwen, Kom kijken naar de 

tentoonstelling in het bevo-lokaal, er zijn prachtige kunstwerken te zien!!  

Donderdag 26-04 om 15:15 uur-15:45 uur: Dansfeest, komt u ook kijken naar de 

dansvoorstelling van uw kind??? Het is in de speelzaal.  

Donderdag 26-04 om 15:15 uur-15:45 uur: Schilderen, u bent van harte uitgenodigd 

voor de schilderijententoonstelling in het bevo-lokaal!!  

 

 

Sabri Hohoud heeft aan de eisen van het zwemdiploma A voldaan. 

Gefeliciteerd 

 
 
 
In onderstaande flyer: leuke (gratis) activiteiten in nieuw west 
 





 


