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 16 april 2021  Agenda  
 Nummer 29  maandag 19 april - 

   dinsdag 20 april Cito eindtoets groep 8 
   

woensdag 21 april 
Cito eindtoets groep 8 
Koningsspelen 

   donderdag 22 april Cito eindtoets groep 8 
   vrijdag 23 april Nieuwsbrief nr. 30 

     

 Jarigen deze week:  zaterdag 17 april Jill Olijerhoek          groep 5 

   zondag 18 april Merlin Prins             groep 5 

   woensdag 21 april Liva Straathof          groep 3 

   donderdag 22 april Sam Minneboo        groep 5 
Jens van der Salm   groep 4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Cito eindtoets 
Komende dinsdag, woensdag en donderdag wordt in groep 8 de Cito eindtoets 
afgenomen. De adviezen zijn al gegeven dus de kinderen weten al hoe ze ervoor staan. 
Nu nog even laten zien wat ze kunnen, daar wensen wij ze veel succes mee!.  

 
Pleinwacht bij de middagpauze. 



Er hebben zich 2 ouders gemeld, die ons volgend schooljaar willen komen helpen.  
Wat fijn! We hebben nu bijna het rooster rond, maar misschien nog één persoon op de 
vrijdag.  
Dus…wie kan er op vrijdag van 11.45 -12.30 uur ons helpen op het schoolplein?? 
(er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover!) 
Laat het weten bij de groepsleerkracht of via adm.klimboom@ssba.net  
 

 Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 

 
 Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

 Koningsspelen 
woensdag 21 april 

 Koningsspelen 2020 

 
In verband met alle maatregelen rondom Covid-19 zien de 
Koningsspelen er dit jaar een beetje anders uit.  
We vieren de Koningsspelen dit jaar op woensdag 21 april, op ons eigen 
schoolplein. Elke groep heeft een eigen moment om de spellen buiten 
op het plein te spelen.  

 
Het thema is dit jaar IK + JIJ = WIJ. De spellen zullen dan ook in een koninklijk thema staan 
waarbij samenwerken en samenspelen centraal staat. 
 
Kledingadvies: sportief en oranje 
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee vanuit 
huis. 
 
Juf Femke helpt ons deze dag met de spellen.  
We maken er een gezellige, sportieve en feestelijke dag van! 
 
Sportieve groet, 
Femke, Thomas en Leonie 

  
Verkeersexamen 

  
Theoretisch verkeersexamen 
Er was één kind ziek thuis, die gaat het nog inhalen, maar verder zijn alle kinderen van 
groep 7 geslaagd voor het theoretische gedeelte van het verkeersdiploma. 
Gefeliciteerd!! 

    
    
  

 
 

 
 

 

Woensdag 21 april: 

Koningsspelen! 


