
 

   
 

Week 13 

29 maart 2019 
 

 

 

Lentekriebels 

 

 

Vorige week stond in het teken van ‘De Week van de Lentekriebels’. Tijdens deze lessen hebben we aandacht 

besteed aan mediawijsheid, vriendschap, verliefdheid en jongens en meisjes in de puberteit. De kinderen hebben de 

lessen als interessant en leuk ervaren. 

 

 

Week van het geld 

Op maandag 25 maart hebben de groepen 7 een gastles gehad van Annemarie Soetens en haar collega. Zij werken 

bij een bank en komen elk jaar de Cashquiz doen in de groepen 6, 7 en 8. Tijdens deze les hebben de leerlingen 

geleerd hoe ze om kunnen gaan met hun zakgeld. De leerlingen hebben een kleine spaarpot mee naar huis 

gekregen. 

Theoretisch en praktisch verkeersexamen 

 

Op donderdag 4 april a.s. zal uw kind het theoriegedeelte van het verkeersexamen maken. Om dit zo goed mogelijk 
voor te bereiden zijn wij in de klassen volop aan het oefenen met verschillende verkeersborden- en afspraken. De 
kinderen kunnen oefenexamens maken op de site https://examen.vvn.nl/oefenen. We merken dat veel kinderen 
hier gebruik van maken en zien dat dit helpend is om de verkeersafspraken te onthouden. 
 
Op dinsdag 14 mei a.s. volgt het praktijkexamen, waarbij de kinderen een route moeten fietsen en er gekeken wordt 
of ze vaardig genoeg zijn om zelfstandig te kunnen fietsen. Meer informatie over het praktijkexamen is deze week 
mee naar huis gegeven door ons. De leerlingen hebben een plattegrond gekregen van de route in Veldhoven. Het is 
slim om deze route voor het praktijkexamen al eens te fietsen.  
Inmiddels hebben we één aanmelding van een hulpouder om te helpen tijdens het praktisch verkeersexamen, we 
zoeken er nog 6! 
 
 

Herhaling Entreetoets groep 7 

 

In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen. Hierbij worden verschillende onderdelen getoetst. Dit schooljaar zal de 
toets plaatsvinden in de week van 8 april. Op www.kids4cito.nl en www.leestrainer.nl kunnen de kinderen oefenen 
voor de Entreetoets. Wij stellen het erg op prijs als u rekening kunt houden met het plannen van afspraken, deze 
graag in de middagen. 
 
 
 
 
 
 

https://examen.vvn.nl/oefenen
http://www.kids4cito.nl/
http://www.leestrainer.nl/


 

   
 

 

Koningsspelen  
 

 

Op vrijdag 12 april vieren we Koningsdag met de jaarlijkse Koningsspelen. Die dag starten we met een gezond 

ontbijtje in de klas. Daarna gaan de leerlingen van groep 4 t/m 7 sporten op het grote veld. De leerlingen van groep 7 

begeleiden hun groepje.  

Er wordt verwacht dat de leerlingen hun eigen bord, beker en bestek meenemen voor het ontbijt op die dag. 
 

Agenda 

 

1 april     Juf Willeke in groep 7A  

2 april     Toets Engels 

4 april      Theoretisch verkeersexamen 

8 t/m 11 april    Entreetoets groep 7 

12 april     Koningsspelen 

12 april     Volgende nieuwsbrief 

 

 

 Verjaardag 

 

Indy       31 maart 

 

Wij wensen jou een fijne verjaardag! 
 

 


