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 26 april 2019  Agenda  
 Nummer 31  

maandag 6 mei 
Weer naar school! 
Groep 8 toets geschiedenis 

   dinsdag 7 mei  
   woensdag 8 mei Groepen 8 schoolvoetbal toernooi 
   donderdag 9 mei  
   vrijdag 10 mei Nieuwsbrief nr. 32 
     
     
    
 Jarigen deze week:  Zaterdag 27 april  Ruben Bijman                           groep 8 
   Zondag 28 april Lynn van der Meer                  groep 7-8 
   Donderdag 2 mei Laura van Veen                        groep 1-2 b 
   Vrijdag 3 mei Sammy Jacobs                          groep 5 
   Woensdag 8 mei Floortje Volwater                    groep 3 
   Donderdag 9 mei Zara Pouw                                 groep 6 a 
   Vrijdag 10 mei Max Kortekaas                         groep 1-2 b 

Stijn Wesselman                      groep 4 
    

 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Nu eerst genieten van een welverdiende 
vakantie. Rust lekker uit en geniet van het vrij 
zijn!  

 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x x  

dinsdag x     

woensdag x x x  x 

donderdag x  x   

Vrijdag -     
 



    

SCHOOL OP SEEF             
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De laatste praktische verkeerslessen van dit schooljaar staan weer voor 
de deur. 
Een aantal lessen staan gepland in de eerste week na de meivakantie.  
Er zijn ook groepen die de les op een ander tijdstip uitvoeren. 
De leerkrachten zullen zelf om hulpouders vragen en u informeren over tijd, plaats en 
benodigdheden.  
De lessen bestaan uit verkeerswandelingen, verkeersbordenspeurtocht, voorbereidende les op 
het verkeersexamen, fietslessen, bepaalde route fietsen e.d. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 
Corrie 

 
 Groep 1/2a  Fijne vakantie Allemaal. Rust lekker uit. Na de vakantie gaan we verder met thema Rikki 

heeft een plan. 
    
 Groep 1/2b  Fijne vakantie Allemaal. Rust lekker uit. Na de vakantie gaan we verder met thema Rikki 

heeft een plan. 
    
 Groep 3  Vrijdag 10 mei om half 9 krijgen de kinderen van groep 3 fietsles op het schoolplein. 

Wie komt ons een uurtje helpen? 
U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Fijne vakantie! 
Corrie en Mieke 

    
 Groep 6a  Donderdagochtend hebben we tijdens de rekenles 5 verschillende rekenspelletjes gespeeld. Elk 

spelletje speelde we 6 minuten waarna we weer een ander spelletje op de tafel kregen. We 
hebben de spelletjes  op je nummer zetten, de plusrups, dicht-dichter-dichtst, tafelbingo en 
vier op een rij gespeeld.  

 
Fijne vakantie allemaal! 

 
    
 Groep 6b   

Rekenspelletjes 
Afgelopen donderdag hebben we verschillende 
rekenspelletjes gespeeld. Zo zijn we op een 
leuke en speelse manier bezig met de sommen 
van het rekenen. Het was erg leuk! 
 
Vakantie 
We gaan er een weekje tussen uit. Rust lekker 
uit en doe vooral veel leuke dingen! 
Fijne vakantie!  
 



    
 Groep 7  7 Juni gaan we naar het museum 

Engelandvaarders in Noordwijk. Deze 
dag heb ik 1 hulpouder nodig. We 
gaan met de bus, dus dat is in ieder 
geval al geregeld. Wie zou het leuk 
vinden om mee te gaan?  
  
  
 

 
 
 

Praktisch verkeersexamen    22 Mei is het praktisch 

verkeersexamen voor groep 7. Om deze ochtend te laten 
slagen zijn we opzoek naar hulpouders. Het is de bedoeling 
dat je met 2 mensen bij een post zit. Wie vindt het leuk om 
te komen helpen? 
 

 
    
 Groep 7/8  School op Seef 

Woensdag 8 mei gaat groep 7 oefenen voor het verkeersexamen. Voor deze activiteit zijn er 4 
mensen nodig, die met een groepje de examenroute gaan fietsen. We starten om 12.45. 
Alle kinderen moeten op de fiets naar school. 

Schoolvoetbal 
Groep 8 heeft 8 mei het schoolvoetbal toernooi. 

 
Praktisch verkeersexamen    22 Mei is het praktisch 

verkeersexamen voor groep 7. Om deze ochtend te laten slagen zijn 
we opzoek naar hulpouders. Het is de bedoeling dat je met 2 mensen 
bij een post zit. Wie vindt het leuk om te komen helpen? 
 

Museum bezoeken 
24 Mei gaan we naar het museum in Leiden. We hebben nog 2 auto’s nodig! 
 
28 juni gaan we met de bus naar het museum Engelandvaarders. Voor dit bezoek hebben we 
nog 1 begeleider nodig! 
 
Training jongens schoolvoetbal 
Komende week is er training voor het schoolvoetbal voor de jongens op de onderstaande data: 
 

- Woensdag 1 mei van 18:00 – 19:00 in de kooi bij WVC. 
- Vrijdag 3 mei van 18:00 – 19:00 eveneens in de kooi bij WVC. 

 
Mochten er kinderen op vakantie zijn, dan graag even laten weten door middel van een mailtje 
naar carlo_christien@casema.nl 
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 Groep 8  6 mei 

Geen gymles 
Toets geschiedenis 
8 mei  
Schoolvoetbal 
9 mei 
Meester Adriaan staat dit keer donderdag voor de klas.  
 
Training jongens schoolvoetbal 
Komende week is er training voor het schoolvoetbal voor de jongens op de onderstaande data: 
 

- Woensdag 1 mei van 18:00 – 19:00 in de kooi bij WVC. 
- Vrijdag 3 mei van 18:00 – 19:00 eveneens in de kooi bij WVC. 

 
Mochten er kinderen op vakantie zijn, dan graag even laten weten door middel van een mailtje 
naar carlo_christien@casema.nl 
 
Geniet van jullie vakantie en… Succes met het oefenen van de musical! 
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