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Nieuwsbrief
IEP toets groep 8

Nieuwe leerlingen

De kinderen van groep 8 maken op 20 en 21

Deze week verwelkomen we een nieuwe

april de IEP toets. (De nieuwe Cito Eind

leerling bij ons op school. Hij komt in groep 1

toets). We wensen de kinderen, meester

bij juf Corrie.

Stefan en meester Jeroen veel succes!
Van harte welkom op onze school. We
wensen je een fijne en een plezierige
schooltijd toe!

Nieuwe
Collega groep 1/2
Vanaf komende week krijgen een nieuwe
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collega! Juf Karen Koerhuis. Zij is
onderwijsassistent en wordt ingezet in beide

Koningsspelen

groepen 1/2. Regelmatig zal zij een groepje

Op vrijdag 23 april 2021 organiseren

kinderen uit de klas halen en extra

wij de Koningsspelen-sportdag. Dit doen wij

begeleiding bieden in de middenruimte.

op een Corona proof manier. Dat wil zeggen,
dat we groepen gescheiden houden en als

Luizen

leerkrachten zelf alles begeleiden. Ouders
kunnen helaas niet komen kijken.

Bij een aantal kinderen zijn luizen
geconstateerd. We willen u vragen om uw

De leerlingen van groep 1 en 2 spelen diverse

kind de komende periode even extra te

spelletjes en de leerlingen van groep 3 t/m 8

controleren op luizen. Meer informatie vindt u

van beide scholen gaan met de leerkrachten

in de bijlage.

lopend naar het SIOS-sportveld om daar hun
sportdag te spelen.

Rapport/portfolio mee
Zouden alle
kinderen, die dat

Deze dag worden de
normale schooltijden
gehandhaafd.

nog niet hebben
gedaan, komende
week hun
rapporten weer in
kunnen leveren?
En de kinderen van
groep 1/2 hun portfolio?

KLEDING: Sportieve kleding waarin de
kinderen zich gemakkelijk kunnen bewegen.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
sportschoenen voor buiten aan te bevelen
(geen turnschoenen).

LUNCH: De leerlingen van groep 3 t/m 8
nemen hun eigen lunch mee om op het
sportveld te nuttigen. Het is handig om een
extra flesje water mee te nemen.
De kleuters nemen deze dag alleen fruit mee
naar school.
Alle groepen doen deze
ochtend verschillende
sport- en
spelonderdelen.
Helaas is het i.v.m. Corona niet mogelijk om
als ouder te komen kijken. We hopen op uw
begrip en zullen voldoende foto’s maken,
zodat u toch met ons mee kunt genieten.

Agenda
20 april

IEP toets gr 8

21 april

IEP toets gr 8

23 april

Koningsspelen

27 april

Koningsdag, leerlingen vrij
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