
 

   
 

Week 23 

7 juni 2019 
 

 

 

Schoolreisje 

 

Aankomende dinsdag 11 juni is het zover: de kinderen gaan op schoolreis! De kinderen uit de groepen 6/7 van 
basisschool EigenWijs en MB3 en BB van de Verrekijker gaan naar Toverland. 
Om 8.15u worden de kinderen in de eigen groep verwacht, zodat zij om 8.30u met de bus kunnen vertrekken. De 
kinderen worden rond 18.00u terug op school verwacht. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen 
auto’s daar te parkeren. 
 
De kinderen moeten zelf drinken meenemen. Het is het gemakkelijkste om een drinkflesje mee te nemen, zodat de 
kinderen het flesje gedurende de dag kunnen navullen. 
Voor de lunch wordt gezorgd, we eten frietjes en een snack. U heeft altijd de mogelijkheid om uw kind extra brood, 
fruit en drinken mee te geven mocht uw kind dat nodig hebben. 
De kinderen mogen snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de kinderen 
niet nodig. Denkt u verder aan zonnebrand bij warm weer en eventueel een regenjas bij slechter weer. 
 
Om de kinderen van onze school goed te herkennen, krijgen de kinderen allemaal een T-shirt van school aan. Deze 
krijgen ze op de ochtend van vertrek. Aan het einde van de dag worden ze weer ingeleverd bij de eigen leerkracht. 
 

Eind 7 Cito 

 
Deze week zijn we gestart met het afnemen van de eindtoetsen van groep 7. De toetsen die afgenomen worden zijn 
Rekenen/Wiskunde E7, Begrijpend lezen E7, Spelling E7 Werkwoordspelling E7, TTR (Tempotoets Rekenen) en 
AVI/DMT.   
  
Als de kinderen zelf willen oefenen, kunnen ze met de volgende sites aan de slag:  
- www.leestrainer.nl  
- www.junioreinstein.nl   
- www.kids4cito.nl   
- www.spellingoefenen.nl   
- www.rekentuin.nl etc.  

 

 

Peanutbaltoernooi 
 

Op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni vindt het jaarlijkse peanutbaltoernooi plaats voor de groepen 8. Het 
afgelopen jaar hebben we met groep 7 al meerdere malen geoefend met het spel peanutbal. Om een impressie te 
krijgen van het toernooi en om groep 8 aan te moedigen, gaan we op donderdagmiddag naar het toernooi toe. De 
leerlingen moeten die dag hun fiets dus mee naar school nemen. 
 

 

 

http://www.leestrainer.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
http://www.kids4cito.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.rekentuin.nl/


 

   
 

 
Rapporten en preadviesgesprekken 

 
 
Vrijdag 21 juni krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. In deze rapporten is de voortgang van de leerlingen 
te bekijken. Op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. In dit gesprek zullen 
we ook het preadvies bespreken. 

  

Agenda 

 

10 juni     Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 

11 juni     Schoolreisje naar Toverland  

13 juni      Peanutbaltoernooi bezoeken  

14 juni     Toets geschiedenis 

18 juni     Juf Carlijn in groep 7A 

21 juni     Rapport mee naar huis 

21 juni     Volgende nieuwsbrief  

 

 

 Verjaardagen 

 

 

Juf Bianca     9 juni 

Jessey     11 juni 

 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 
 

 


