
 

Week 13 

29 maart 2019 
 

 

 

 
Pelgrimstocht 
 

 

Op dinsdag 9 april gaat groep 8B op pelgrimstocht en op donderdag 11 april gaat groep 8A op pelgrimstocht. 

Komende week komt er iemand van de organisatie vertellen wat we precies op deze dag gaan doen.  

De leerlingen vertrekken om 8.45-9.00 uur op school. In groepjes gaan we dan een pelgrimstocht lopen. Het is van 

belang dat leerlingen voor deze dag goede wandelschoenen aan doen. Rond 14.45 uur moeten de leerlingen op 

worden gehaald in Vessem. Adres: Servatiusstraat 11, 5512 AJ Vessem. 

Hiervoor hebben we dus de hulp nodig van u als ouder. 

 

Voor groep 8B op dinsdag 9 april zijn we op zoek naar +/- 6 auto’s (voor 21 personen), die om 14.45 uur in Vessem 

kunnen zijn op het desbetreffende adres en ons dus terug kunnen brengen naar school.  

 

Voor groep 8A op donderdag 11 april zijn we op zoek naar +/- 6 auto’s (voor 23 personen), die om 14.45 uur in 

Vessem kunnen zijn op het desbetreffende adres en ons dus terug kunnen brengen naar school.  

 

Kunt u ons hierbij helpen? Stuur dan een mail naar de groepsleerkracht.  

 

Alvast bedankt! 

 

Audities musical  

 

Op dinsdag 2 april en donderdag 4 april vinden de spannende audities plaats voor de musical. 

De leerlingen hebben deze week allemaal te horen gekregen welke bladzijde(s) ze hiervoor moeten voorbereiden.  

De audities worden beoordeeld door juffrouw Ellen van EigenWijs en juffrouw Hannie van de Verrekijker.  

De leerlingen krijgen op maandag 8 april te horen welke rol ze zijn toebedeeld. We proberen bij de leerlingen zoveel 

mogelijk rekening te houden met hun eerste-, tweede- en derde keuze.  

 

We wensen iedereen veel succes met oefenen!  

 

Schoolkamp 

 
Om u als ouders alvast een beeld te geven over de organisatie van het 
schoolkamp en de gewenste hulp van ouders daarbij, organiseren wij op 
donderdag 18 april om 16.00 uur een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is 
vrijblijvend, maar we hopen wel op een grote opkomst.  
Hopelijk tot dan! 

 

 



 

 

Oefenen voor de Centrale Eindtoets 
 

Op 16, 17 en 18 april hebben de leerlingen de Centrale Eindtoets. Deze 

toets test hun kennis en vaardigheden op taal- en rekengebied aan het 

einde van de basisschool. Ook wordt het onderdeel wereldoriëntatie 

getoetst. Dit onderdeel telt alleen niet mee voor de totaalscore. 

 

Wij willen graag dat de leerlingen deze toets zo goed mogelijk maken. 

Enerzijds met als doel dat ze trots zijn en met een goed gevoel van de 

school af gaan, maar anderzijds ook omdat dit voor onze school en de 

middelbare school belangrijk is. We zijn daarom volop begonnen met het 

oefenen voor deze toets in de klas. Als een kind extra wil oefenen, dan 

kan dat. We hebben meer dan voldoende oefenmaterialen in onze klas.  

 

De leerlingen krijgen vanaf nu ook veel gemaakt citowerk mee naar huis. Hier kunnen ze dan samen met u als 

ouder nog een keer naar kijken. Wij proberen ze hier op school natuurlijk zo veel mogelijk te begeleiden, maar 

soms wat extra uitleg/herhaling thuis kan ook nog goed helpen. 

 

Koningsspelen 

 

Op vrijdag 12 april hebben we weer de Koningsspelen. We starten deze dag in de klas met een gezamenlijk ontbijt.  
Wilt u uw kind voor deze dag een bord, beker en bestek mee laten nemen? 
 
Alvast bedankt!  
 

Week van het geld 

 
In het kader van “De week van het geld” hebben we deze week een gastles van Annemarie 

Soetens-De Jong gehad. Aan de hand van een cash-quiz, zijn we allemaal een stukje wijzer 

geworden over geld. De leerlingen hebben allemaal een cash box mee naar huis gekregen, om 

het sparen te bevorderen.  

 

Huiswerk 

 
Het huiswerk van deze week moet af zijn op vrijdag 5 april. De leerlingen hebben leerwerk voor Natuur en 

maakwerk voor begrijpend lezen en spelling/grammatica.  
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Agenda 

 
- Dinsdag 2 april: Audities musical ‘De Feestplaneet’ 
- Donderdag 4 april: Audities musical ‘De Feestplaneet’ 
- Maandag 8 april: Bekendmaking rollen musical ‘De Feestplaneet’ 
- Dinsdag 9 april: Pelgrimstocht groep 8B 
- Woensdag 10 april: Naschools voetbaltoernooi 
- Donderdag 11 april: Pelgrimstocht groep 8A 
- Vrijdag 12 april: Koningsspelen 
- Zaterdag 13 april: Naschools korfbaltoernooi 
- Zondag 14 april: Naschools handbaltoernooi 

Alvast andere belangrijke data: 
- Dinsdag 16 april t/m donderdag 18 april: Centrale Eindcito 
- Donderdag 18 april: Informatiebijeenkomst voor ouders over het Schoolkamp 
- Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie 
- Donderdag 6 juni: Studiedag 
- Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni: Peanutbaltoernooi 
- Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni: Schoolkamp 

 
 

Verjaardagen 

 
We hebben de komende 2 weken geen verjaardagen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

Volgend Achtje: Vrijdag 12 april 


